Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 10.03. 2015

Názov materiálu: VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA PIEŠŤANY 2007 - 2013

Materiál obsahuje: - dôvodovú správu
- vyhodnotenie plnenia

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany 2007 – 2013 k 1.1.2015
-

berie na vedomie

Stanoviská komisií MsZ mesta Piešťany:
Komisia MsZ Piešťany pre stratégiu a rozvoj mesta
Komisia MsZ Piešťany pre bezpečnosť a verejný poriadok
Komisia MsZ Piešťany pre kultúru a názvoslovie
Komisia MsZ Piešťany pre financie a podnikanie
Komisia MsZ Piešťany pre legislatívu a právo
Komisia MsZ Piešťany pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
Komisia MsZ Piešťany pre školstvo a mládež
Komisia MsZ Piešťany pre životné prostredie
Komisia MsZ Piešťany pre šport a rekreáciu
Komisia MsZ Piešťany pre výstavbu a dopravu
Komisia MsZ Piešťany na ochranu verejného záujmu

Spracovateľ: Mgr. Jarmila Vilčeková, referát stratégie MsÚ
Predkladateľ: Ing. Dáša Reháková, prednostka MsÚ

Dôvodová správa
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 – 2013, ako
rozvojový dokument mesta Piešťany spracovaný na základe Strategického plánu
rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany nad Váhom s výhľadom do
roku 2020, zobrali poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na
vedomie v roku 2006 uznesením MsZ č. 208/2006. Plnenie jeho jednotlivých
opatrení sa každoročne vyhodnocuje. Na rokovanie Mestskej rady mesta
Piešťany predkladáme jeho plnenie k termínu 1.1.2015.
Vzhľadom k tomu, že Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je platný len
na obdobie 2007-2013 bola jeho platnosť predĺžená uznesením MsZ č.3/2014.
Vychádzajúc z novely zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 309/2014 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja je povinnosťou Mesta Piešťany vykonať aktualizáciu, resp. vypracovať
nové PHSR –Program rozvoja obce v tomto roku v súlade s novelou zákona
v termíne najneskôr do 31. 12. 2015.
Podľa nariadenia z odboru koordinácie subjektov regionálneho rozvoja
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa budeme podieľať
na aktualizácii nového PHSR – Programu rozvoja obce na obdobie rokov 20142020 podľa metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce v zmysle novely zákona č.309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Piešťany 2007-2013
STAV PLNENIA k 1. 1. 2015
Por. č.

Číslo
opatrenia

Názov opatrenia

Termín plnenia

1

A.1.1.1

Regulatívy priestorového rozvoja mesta a
mikroregiónu

priebežne

2

A.1.1.2

Zatraktívnenie Nábrežia Váhu

2007-2010

3

A.1.1.3

2007-2010

4

A.1.1.4

Nábrežie potoka Dubová
Zatraktívnenie mesta a mikroregiónu funkciami
drobnej architektúry, napr.fontány, jazierka
(Piešťany -mesto fontán)

5

A.1.1.5

Humanizácia sídlisk A.Trajan,Tesla, Vrbovská cesta

priebežne

6

A.1.2.1

Označenie a popis významných objektov vrátane
zelene (náučné chodníky)

2007-2013

7

A.1.2.1

Realizácia chodníka osobností na pešej zóne

2007-2010

2007-2010

8

A.1.3.1

Obnova Kolonádneho Mosta

2007-2013

9

A.1.3.2

Rekonštrukcia pozostatkov starého kláštora

2007-2013

10

11

A.1.4.1

Dni múzea

A.1.5.1

Realizácia informačného systému
charakterizujúceho mesto a jeho permanentné
obnovovanie

každoročne

priebežne

Stav plnenia
V r. 2006 a 2007 riešené aktualizácie ÚPN mesta Piešťany a ÚPN CMZ, v r.2008 spracovaný Generel
zelene, 2009-2010 sa spracoval Generel dopravy, 2010-Generel dopravy schválený MsZ ako podklad pre
aktualizáciu ÚPN mesta Piešťany, r 2011a 2012 obstarávané zmeny a doplnky ÚPN mesta PN. V roku 2013
spracované a schválené zmeny a doplnky č. 11/2013 a v roku 2014 č.8/2008 - relaxačno-rezidenčný komplex
Lodenica.
Osadenie nových lavičiek a odp.košov na nábreží, 2008-9 zrealizovaná I.,III.,IV. etapa Kolokruhu - chodník
pre peších, cyklistov a korčuliarov.
V roku 2008 realizácia úseku na Floreáte – výstavba pešej a cyklistickej trasy, osadenie lavičiek, odp.košov,
revitalizácia toku v spolupráci s SVP š.p., 2009 -spracovaná PD pokračovanie– úsek po Lodenicu, realizácia
prác SVP na úprave toku v danom úseku, 2010 zaradená realizácia chodníkov pre peších a cykl.do rozpočtu
mesta, začiatok realizácie 10/2010, 2011 zrealizovaný úsek po lodenicu, osadenie mobiliáru, žiadosť o grant
na lávku cez Dubová, 2012 príprava spracovania PD pre úsek hotel Váh - Kukorelliho, realizácia v roku
2014.
2007 – realizácia umeleckého diela vo fontáne na Námestí Slobody, 2007- oslovenie a výber umelcov pre
realizáciu umeleckých diel, 2008 realizácia pitnej fontánky, reliéfu, páva na pešej zóne, 2009-2010
inštalácia sôch v Mestskom parku v rámci podujatí Socha piešťanských parkov a sochárskych sympózií.
2007 výsadba zelene, nové parkoviská, rekonštrukcia detských ihrísk a pieskovísk na sídliskách, 2008rekonštrukcia verejných športovísk sídl. A.Trajan, vybudovanie parkoviska M.Belu, PD dopravného ihriska a
dráhy BMX na sídl. A.Trajan, 2009-2010 dostavba areálu BMX na sídl. A. Trajan, 2011- vybudované dva
výbehy pre psov, zrekonštruované detské ihrisko, vybudované parkovisko pre 54 áut so zeleňou na mieste
Impaka, budovanie stanovíšť na odpadové nádoby, vybudovanie dvoch oplotených plôch pre voľný pohyb
psov na sídl.A.Trajan, 2012 - výsadba drevín na sídl. Vrbovská z príspevku Orange za vyzbierané staré
mobilné telefóny a na sídl. A.Trajan v rámci náhradných výsadieb.
2007- osadenie busty E. Suchoňa, 2008 - 9 osadenie informačných tabúľ na Kolokruhu, v roku 2008
spracovanie návrhu VZN o pamätihodnostiach, vo februári 2009 založená evidencia pamätihodností mesta a
schválenie VZN, príprava podkladov pre zabezpečenie označenia pamätihodností, vytvorenie bloku o
pamätihodnostich na webe mesta, vydanie propagačných materiálov o významných objektoch a turistických
trasách (PIC), 2009 označenie vzácnych a cenných stromov v súvislosti s vydaním publikácie Stromy
Piešťan, 2010 informačná tabula o labutiach na Nábreží Váhu, osadenie info baneru v citylightoch, 2012náučné tabule o faune a flóre Sĺňavy pri objekte Dino. Balneologické múzeum spolupracovalo na vytváraní
súpisu pamätihodností na území mesta Piešťany. Zabezpečenie 1.etapy označenia pamäti hodností mesta v
spolupráci s rezortom Piešťany v roku 2013-2014.
2008 - raelizácia chodníka osobností na pešej zóne, realizácia refiéfu pri neposlušnej čiare na pešej zóne,
osadenie pamätnej tabule pri Masarykovej lipe.
2007 - statické posúdenie Kolonádneho mosta , 2008 -2009 spracovaná projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie , vydané stavebné povolenia, 2010 - dopracovaná PD interiéru, príprava žiadosti o grant
na rekonštrukciu a obnovu, mesto v roku 2014 podalo žiadosť o dotáciu z programu ROP, žiadosť nebola
úspešná, Mesto podá žiadosť znova v roku 2015.
2007-pripravená PD, 2007-9 postupná realizácia rekonštrukcie pozostatkov starého kláštora s finančnou
podporou grantu MK SR Obnovme si svoj dom.
Pravidelné výstavy v Balneologickom múzeu, publikačná činnosť, Vojenské historické múzeum sa od r. 2008
zapojilo do tohto projektu. Balneologické múzeum sa každoročne zapája a organizuje podujatia k
Medzinárodnému dňu múzeí, resp. v posledných rokoch sa k tomuto dňu organizujú podujatia v rámci tzv.
Noci múzeí.
Osadenia a rekonštrukcia prvkov informačného systému – informačné stĺpiky, citylighty, autobusové
zástavky, 2009 výmena zastávok so cityligtami ul. Valová, Pod Párovcami, obnova na Nitrianskej ul. v
súvislosti s výstavbou Auparku. V roku 2014 doplnenie základných prvkov informačného systému a v
spolupráci s rezortom Piešťany propagačných zariadení.

Zodpovedné
osoby

Pobjecká, Vitková
Pobjecká, Kováč

Pobjecká,
Baranovič, Kováč
Pobjecká,Vitková
Kováč

Pobjecká, Kováč

Pobjecká, Vitková
Pobjecká

Pobjecká, Kováč
Pobjecká, Kováč

Mezovská,
Mráziková, Krupa

Pobjecká,
Heribanová

12

A.2.1.1

Poriadanie pravidelných kultúrnych podujatí

priebežne

13

A.2.1.2

Pravidelné akcie na pešej zóne, prírodné kino, akcie
v exteriéri, divadlá

priebežne

14

A.2.1.3

Podpora poriadania nových kultúrnych podujatí

priebežne

15

A.2.1.4

16

A.2.1.5

17

A.2.1.6

18

A.2.1.7

Podujatia prezentujúce kúpeľné tradície

Vystavovanie, realizácia, obmieňanie a návrh
dočasnej architektúry (workschopy)
Usporiadanie Piešťanského kultúrneho veľtrhu
(knižný jarmok)
Návrh využitia Lida pre účely trávenia voľného času
a kultúry

OLKS, International Jazz Piešťany, Piešťanský hudobný festival, Victoria Regia, Truck country, Lodenica,
Vianoce, Silvester, Novoročný koncert, Pochovávanie basy, Piešťanské randezvous, výstavy umeleckých
diel (napr. Mosty), festival Slováci Slovákom, Cinematik, Eurotour, Astrofilm, Organové dni, Medzinárodné
maliarske sympózium, Park Foto, Letný festival mladých umelcov. MsKs pravidelne organizuje súťaž v
moderných tancoch pre žiakov ZŠ. Playback show, koncert pre ženy k MDŽ, majáles, hody, výtvarný salón,
koncert pri príležitosti úcty k starším, katarínsku zábavu, mikulášsky program, vianočné programy a Silvester
, novoročný koncert, prechádzka rozprávkovým parkom. MsKs organizuje súťaže v moderných tancoch pre
žiakov ZŠ, Playback show, koncert pre ženy, majáles, hody, výtvarý salón, koncert pri príležitosti úcty k
starším, katarínsku zábavu, deti deťom - Aj my sa vieme zabaviť, Vianočný koncert, Zimný koncert, bavíme
sa navzájom, Nočný filmový maratón, stavanie mája, Deň matiek, Deň otcov, MDD, Socha piešťanských
parkov, Dovidenia prázdniny, Deň zdravia, Bažant kinematograf, karneval na ľade, promenádne koncerty.
Výstavy, stánky, živé sochy, divadelné predstavenia a hudobné produkcia na pešej zóne a v hudobnom
pavilóne (promenádne koncerty, Bažant kinematograf), podujatia pre deti na ľadovej ploche, MsK
organizuje akcie na pešej zóne: Zázračný oriešok, Viktória Régia, Túlavá knižnica, Svetový deň CR,
Bezbariérové korzo a pod. MsKS organizuje karneval na ľade, pochovanie basy, stavanie mája, promenádne
koncerty, Deň matiek, MDD, Deň otcov, Piešťanský oriešok, Bažant kinematograf, Dovidenia prázdniny,
Rockový úlet, Deň zdravia, Rozsvietenie vianočného stromčeka a vianočné trhy, cityfest, jesenný lampiónový
sprievod detí, výstavy fotografií v plenéri Park foto, Sochy v parku, Socha piešťanských parkov.V roku 2014
MsK v spolupráci s Mestom Piešťany a RTVS zorganizovala 8. ročník festivalu rozhlasových rozprávok
Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe a spoločne s PIC sériu podujatí k Svetovému dňu
cestovného ruchu (besedy, prezentácie, vychádzky, výstava).
Hodokvas, Cinematik, Festival folklórnych súborov, Piešťanské hody, Festival adventnej piestne, Astrofilm,
putovná výstava diel českých, slovenských, poľských a maďarských karikaturistov Liečivé pramene
(Piešťany, Luhačovice, Ustroň), Eurotour,Nočný filmový maratón, Mladé telanty - spevácka súťaž pre
mládež, Expedičná kamera, koncert - Deň boja za slobodu a nezávislosť, festival Grape, Projekt Má vlast štvrtý ročník putovnej výstavy na pražskom Vyšehrade. Mestá, obce a združenia z rôznych krajov Českej
republiky predstavujú verejnosti premeny zabudnutých miest na miesta príjemné pre život. Ako jediný
zahraničný partner je na výstave zastúpené taktiež mesto Piešťany, novými podujatiami sa stali city fest,
jesenný lampiónový sprievod detiprechádzka rozprávkovým parkom, jesenný lampiónový sprievod detí.
MsK v roku 2014 zorganizovala medzinárodnú výstavu karikatúr Slnko - voda - zdravie v priestoroch PIC a
následne pod titulom Slnko - voda - zdravie / Słońce, woda, powietrze v poľskom meste Ustroń. V spolupráci
s International Jazz Piešťany, n.o. usporiadala MsK v priestoroch PIC výstavu Jazz a foto pri príležitosti 10
rokov International Jazz Piešťany.

priebežne

2007 -účasť na veľtrhu CR v Bratislave a v Brne, projekt Thermae Europeae, kongresy so zdrav. tématikou,
primátor – prezident Únie kúpeľných miest na Slovensku a predseda Sekcie CR pri ZMOSe, 2008 –
návšteva partnerského mesta Eilat, otvárací ceremoniál OLKS (živé obrazy z histórie), Concour d elegance,
účasť na ITF Slovakiatour a Holiday World Prahe, 2009-10 pokračovanie projektu Thermae Europae,
Požehnanie prameňov, medzinárodné podujatie: Tradičné umelecké remeslá, návštevy partnerských miest,
OLKS, Zlaté stuhy, Putovná výstava diel českých, maďarských, poľských a slovenských karikaturistov
Liečivé pramene, vernisáže a výstavy v KSC Fontána, Balneologickom múzeu a PIC. 2011:Veľtrh CR
Bratislava, Praha, Londýn, vydanie Omaľovánky Piešťany, Stretnutie rodiny Winterovcov, Európske tradičné
umelecko-remeselné trhy, Požehnanie prameňov, OLKS, Concours d´elegance - Zlaté stuhy, Piešťanský
festival, Socha a objekt, Socha piešťanských parkov, Deň otvorených dverí - Kúpeľný ústav F. E. Scherera,
festival Tocatta art, Piešťanské hody, Victoria Regia
Spolupráca s Fakultou architektúry a Slovenskou komorou architektov (výstavy návrhov na architektonické
riešenia - napr. CE-ZA-AR), 2009 výstava návrhov reko starej elektárne na Staničnej ulici, 2011 workshop
vysokoškolákov na tému Lido- ostrov ľuďom, územie prírody a prímestskej rekreácie,účasť na výstave
Entente Florale Praha. Poskytnutie materiálov pre tématickú výstavu stavieb mesta v rámci organizovania
Ďňa architektúry v Piešťanoch v rokoch 2013-2014.
Vianočný a jarný knižný jarmok usporiadaný Medzinárodným klubom žien PIWC, Knižný jarmok pod
názvom Túlavá knižnica je každoročne organizovaný Mestskou knižnicou.

2007-2013

Posudzované návrhy a konzultované s potencionálnymi investormi, projekty doposiaľ nerealizované z
dôvodu sprísnenia legislatívy týkajúcej sa protipovodňových opatrení, 2011 spracované návrhy na využitie workshop Lido - ostrov ľuďom (práce študentov VŠ), Lidožúr.

priebežne

priebežne

Mezovská,
Jurčová, Galová

Mezovská,
Jurčová, Galová

Mezovská,
Jurčová, Galová

primátor,
Hlaváčová,
Mezovská,
Moretová

Pobjecká, Vitková
Galová

Pobjecká

19

20

21

A.2.1.8

Pritiahnuť do mesta významné športové turnaje a tie,
ktoré sú, lepšie spropagovať a využiť na
zviditeľnenie (napr. zdravotne postihnutí)

A.2.1.9

Zimné zatraktívnenie pešej zóny v Piešťanoch
rôznymi aktivitami

A.2.1.10

Skvalitnenie a rozšírenie služieb pre návštevníkov
mesta

priebežne

Street ball, Beach volejbal, Piešťanský silák, Národné letecké dni, medzinárodné podujatie v ľadovom
hokeji, tenisové turnaje, vodnolyžiarske, veslárske a kajakárske preteky, Slovakia Open-medzinárodný
stolnotenisový turnaj telelsne postihnutých, Bikros racing, Cena Slovenska, Silvestrovský beh, piešťanský
triatlon Slovak man,Turnaj Vlada Dzurillu , Slovakia cup - medzinárodný tenisový turnaj ,XXXII. ročník
Medzinárodnej regaty o Pohár SNP, TRUCK ARENA, ME Canoe maratón, Ivan Hlinka Memorial Cup,
5.ročník behu okolo Sĺňavy.

Mezovská,
Mráziková

priebežne

Vianočné trhy, Čaj primátora, vianočný a silvestrovský program, mobilné klzisko na pešej zóne, programy
pre deti na ľadovej ploche, doplnenie vianočnej výzdoby, karneval na lade, mikulášsky program, Silvester,
súťaž o najkrajší vianočný výklad, pochovávanie basy, rozsvietenie vianočného stromčeka.

Mezovská,
Jurčová, Galová

priebežne

Rozšírenie priestorov PIC s bezbariérovým prístupom, informačný stánok SLK na Kúpeľnom ostrove,
tematické prechádzky na kúpeľnom ostrove, osadenie 2 informačných kioskov na pešej zóne, vláčik
premávajúci po určenej trase, priebežná aktualizácia a doplňanie nových informácií na webe mesta a PIC,
vydávanie propagačných a informačných letákov a publikácií a ich poskytovanie návštevníkom a občanom
mesta v PIC, PIC pravidelne organizuje prednášky a besedy na cestovateľské a umelecké témy, ktoré sú
určené pre obyvateľov Piešťan ako aj návštevníkov mesta. PIC uskutočňuje tematické prechádzky po
kúpeľnom ostrove na požiadavky študentov, návštevníkov a odbornej verejnosti, Rekonštrukcia priestorov
Mestskej knižnice, výmena okien, oprava strechy, výmena vstupných dverí, inštalácia nového výťahu pre
návštevníkov. V roku 2014 MsK vydala aktualizácie tlačených informačných materiálov - mapa mesta s
textovou časťou v dvoch variantoch, Aktívny oddych a Piešťanské Naj. V PIC a v MsK sa v roku 2014
uskutočnili cestovateľské prezentácie (Maurícius - Madagaskar - Réunion - Antarktída – Arktída; Výstup na
Ararat, radosti a starosti cestovateľské; Môj africký príbeh: Keňa; Maurícius - Reunion – Madagaskar;
Slováci a svet; Príbeh Slováka v Afrike; Z Rijádu do sveta; Na sever od Santiaga; Zaľúbení do Paríža; Litva zelená země; Americké on the road; Čaj a bonsaje; Turistické zaujímavosti Východnej Moravy; Pralesy
Slovenska; Vlčie hory; Škótsko; Hakuna Matata Afrika - Dobrodružstvá v Keni), zorganizované boli
tematické vychádzky pre deti (Od kvetu k medu, Vo vodách Sĺňavy, Papiermánia v Dinovi, Za krakovskú
bránu, (Ne) Obyčajné stromy, Príbehy vodníka KriVáha) a sprevádzaná prehliadka mesta pre účastníkov 76.
Kongresu UNICA – Svetového festivalu neprofesionálneho filmu.
Galová

22

A.2.2.1

Propagácia mesta

priebežne

23

A.2.2.2

Propagácia historických hodnôt územia,
archeologické lokality, architektonické pamiatky

priebežne

Vydávanie propagačných materiálov – Kancelária primátora a PIC (napr. kalendár podujatí na každý rok - v
3 jazyk. mutáciách, mapa mesta, skladačka pohľadníc mesta, magnetky, pohľadnice, reprezentačná brožúra
Piešťany, propagačné plagáty Neposlušná čiara, Stromy Piešťan, Piešťanské naj, pohľadnice - 4 ročné obobia
v Piešťanoch, Piešťany v zime, pohľadnice Piešťan, záložky do knihy Piešťany, papierové pravítko Piešťany,
hlavolam Piešťany, nové propagačné materiály - omaľovanka, pexeso s fotkami Piešťan), publikácie a články
o meste v domácich a zahraničných médiách, reprezentačný nástenný kalendár mesta, Revue Piešťany ,
Radnica informuje, obnova web stránky, účasť na veľtrhoch v spolupráci s SLK, spolupráca s Bratislavou a
Trenčínom – Prezentačný deň, vydanie spoločného propagačného materiálu, výmena kultúrnych podujatí,
projekt Thermae Europeae, výmena podujatí a výstav v partnerských mestách, 2010 vydanie informačných
materiálov - Prechádzky po Piešťanoch, Základné informácie, Kultúra a zábava, Piešťanské naj, Osobnosti
mesta Piešťany, Infobulletin Piešťany, Neposlušná čiara, Tipy na výlety do okolia, Piešťanské naj, Kalendár
najvýznamnejších podujatí. PIC sa zúčastnilo a zorganizovalo výstavu Karikatúra a jazz v poľskom
partnerskom meste Ustroň..2011: Revue Piešťany, TV Karpaty, web stránka mesta, bulletin Winterovci,
bulletin Európske umelecké remeslá, Pohľadnice mesta, pokračuje spolupráca s fínskym partnerským
mestom Heinola, konkrétne s mestskou knižnicou v Heinole, kde bola zorganizovaná výstava Piešťany /
Heinola očami detí. Víťazné práce detí z oboch miest boli vystavované na Slovensku, vo Fínsku i v
moravskom meste Luhačovice, účasť na výstavách cestovného ruchu ITF Bratislava, Holiday World Praha a
World Travel Market v Londýne , aktívna spolupráca s partnerskými mestami v oblasti výmeny kultúrnych
podujatí.V roku 2012 sa mesto Piešťany zúčastnilo oboch výstav cestovného ruchu v Bratislave i v
Prahe,taktiež spoločne s SLK a.s.propagovalo cestovný ruch na letnej olympiáde v Londýne /pod záštitou
SACR/, Zorganizovanie ďalšieho ročníka podujatia Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe.
Cieľom festivalu je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné
stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov, ich rodičmi,
pedagógmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 12 diel z
ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej dramaturgiou Literárno-dramatického centra Slovenského
rozhlasu. V roku 2014 sa prezentovalo mesto Piešťany na 20. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave a na 23. ročníku medzinárodnéhoo veľtrhu cestovného ruchu Holiday
World v Prahe.
Galová, Moretová
Vydávanie propagačných materiálov a publikácii – PIC a Balneologické múzeum v spolupráci s Kanc.
primátora (napr. Indický denník, kniha Historické pohľadnice, propagačné materiály o pamätihodnostiach a
architektonických pamiatkach,...)usporiadanie pravidelných kultúrnych podujatí s tradíciou v minulosti napr.
Piešťanský festival, OLKS, tradičné umelecké remeslá, vernisáž Mosty, Cinematik, Jazzový festival, Park
Foto, festival Lodenica. Balneologické múzeum vydalo množstvo publikácií zameraných na propagáciu
histórie a kultúry Piešťan a najbližšieho okolia viď nižšie.
Galová, Krupa
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A.2.2.3
A.2.2.4

A.2.2.5

Kniha-zborník o Piešťanoch
Informačné terminály

Špecializované mapy mesta

priebežne
priebežne

Vydanie propagačného materiálu Osobnosti mesta Piešťany (z histórie), v spolupráci s Balneol. múzeomkniha Piešťany na historických pohľadniciach, nová reprezentačná brožúra Piešťany. Rok 2011: bulletin
Winterovci a Piešťany.Balneologické múzeum vydáva publikácie a materiály, napr. v roku 2007 vydalo dve
monografie a jeden jubilejný katalóg: Viera Lubošinská: Indický denník. Piešťany 2006 – 2007,
prírodovednú publikáciu od P. Kaňuščáka: Vtáky širšieho okolia Piešťan, Piešťany 2007, a katalóg Pramene
1967 – 2007, súborný katalóg, 40 rokov Medzinárodných maliarskych sympózií. V roku 2008 sme vydali
jubilejný zborník Balneologického múzea „Balneologický spravodajca 2003 – 2007“, publikáciu „Hroby z
doby sťahovania národov z Krakovian-Stráží“. V roku 2009 sme vydali reprezentačnú publikáciu „Piešťany v
zrkadle historických pohľadníc“, vydali sme súbor 16 pohľadníc múzea, drobnú tlač – propagačnú skladačku
„História a súčasnosť slovenského obsidiánu“ k rovnomennej výstave, katalóg: „Príbeh jednej akvizície /
pohľad na architektonickú tvorbu v Piešťanoch v 2. polovici 20. storočia“ k rovnomennej výstave. V roku
2010 sme vydali publikáciu: Archeologická bibliografia okresu Piešťany za roky 1992 – 2001 a publikáciu:
Botanik Karel Domin a jeho herbárová kolekcia Flora Piešťanensis – Flora Pistyanensis, publikáciu:
Mestský park v Piešťanoch / Podmienky základnej ochrany pamiatky. Piešťany 2010 (v spolupráci so
spoločnosťou Logomotion, s. r. o.) a menšiu publikáciu „Gen. Milan Rastislav Štefánik / štefánikovská
tradícia v Piešťanoch.“ V roku 2011 sme vydali zborník múzea Balneologický spravodajca za roky 2008 –
2010, roč. XL, druhé vydanie publikácie Maharadžovia v Piešťanoch a malú skladačku k výstave „pplk.
Vojtech Ábel – tragický osud vojaka“. V roku 2012 sme vydali publikáciu Urminský, A. – Krupa, V.: Kniha
Piešťany v zrkadle historických pohľadníc, 2. vydanie, nového sprievodcu po expozícii – kol. autorov:
Sprievodca po expozícii Balneologického múzea. 1. vydanie a publikáciu Starý kláštor - archeologický
výskum gotického kostola v Piešťanoch, 2. zväzok, 1. vydanie. V roku 2013 vyšla v spolupráci vydavateľstva
Dajama a Balneologického múzea publikácia Kúpele na starých pohľadniciach (autor M. Kostelník).
Balneologické múzeum vydalo aj menšiu publikáciu Kúpele Františka Jozefa – stratený architektonický
skvost Piešťan, pri príležitosti 80. výročia otvorenia prvej vlastivednej expozície piešťanského (dnešného
Balneologického múzea) sme vydali publikáciu „Spomienky na Imricha Wintera“.
Galová, Moretová
2 informačné terminály sú v prevádzke na pešej zóne, na Winterovej a Pribinovej ulici.
Galová

priebežne

Špecializovaná mapa Neposlušná čiara (mapa s popisom jednotlivých zaujímavostí situovaných popri
Neposlušnej čiare), špecializovaná mapa Prechádzky po Piešťanoch (mapa pozostávajúca z textovej časti s
popisom histórie a pamiatok mesta a tiež zo samostatnej mapovej časti s vyobrazením jednotlivých ulíc, škôl,
mestských inštitúcií, firiem a pamiatok), špecializovaná mapa Piešťanské NAJ (pozostávajúca z textovej časti
s popisom zaujímavých faktov - z histórie a pamiatok mesta a mapy s lokalizáciou jednotlivých objektov,
vzťahujúcich sa na dané fakty), špecializovaná mapa Piešťan (trhacia mapa mesta - kombinácia textovej časti
s popisom trávenia voľného času, tipov na výlety a samostatnej mapovej časti s vyobrazením jednotlivých
ulíc, škôl, mestských inštitúcií, firiem a pamiatok), špecializovaná mapa Piešťany a okolie (cyklo - turistická
mapa Piešťan a okolia, doplnená o popisy jednotlivých cyklo - turistických trás, možností stravovania,
ubytovania a služieb), špecializovaná mapa Aktívny oddych (tipy na trávenie voľného času so zameraním
predovšetkým na športové aktivity a mapa širšieho centra mesta), mapy prezentované v Citylightoch, na tému
Stromy Piešťan a Neposlušná čiara, prospekt Prechádzky po Piešťanoch so špecializovanou mapovou časťou,
v ktorej sú vyobrazené jednotlivé popisované pamiatky, prospekt Stromy Piešťan so špecializovanou
mapovou časťou, v ktorej sú číslami označené vzácne stromy. V roku 2011 vydanie informačných materiálov
- Prechádzky po Piešťanoch, Základné informácie, Kultúra a zábava, Piešťanské naj, Osobnosti mesta
Piešťany, Infobulletin Piešťany, Neposlušná čiara, Tipy na výlety do okolia, Piešťanské naj, Kalendár
najvýznamnejších podujatí. V roku 2014 MsK vydala aktualizáciu mapy mesta v dvoch verziích - mapu s
textovou časťou o možnostiach turistiky, vychádzok a cykloturistiky a mapu s možnosťami ubytovania,
stravovania, kultúrného a športového vyžitia.
Galová

B.1.1.2

Zapojenie obyvateľov do estetizácie prostredia
Iniciovať vytvorenie Miestnej agendy 21 pre región
Piešťany
Pripojiť sa do kampane Európske trvalo udržateľné
mestá (European Sustainable Cities and Towns
Campaign)

2007-2013
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B.1.2.1

Včas a priebežne informovať verejnosť o
potencionálnych dopadoch projektov na životné
prostredie

priebežne
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B.1.3.1

Podporovať vzdelávacie aktivity a osvetu
propagujúce zásady trvalo udržateľného rozvoja

priebežne

Výsadba zelene na sídlisku A. Trajan za účasti verejnosti, súťaž o najkrajší balkón, súťaž o najkrajší
vianočný výklad, Deň Zeme – zbieranie odpadkov pri Váhu a výsadby stromov v okrajových častiach mesta,
MsK realizovala nasledovné projekty: Rozprávkové korzo, Rozosmiate korzo, Vitajte v našom svete, Moje
mesto ako ho vidím ja, Piešťany v pohybe v spolupráci s n.o. ProPolis, spolu s PIC súťaž O najkrajšie okno a
balkón v kúpeľnom meste Piešťany, súťaž O najkrajší vianočný výklad a vianočnú výzdobu, akcia zasaď si
svoj strom podporená poslancom MsZ, Jarné čistenie brehov Váhu a Sĺňavy v spolupráci so základnými a
strednými školami na území mesta, výsadba drevín za vyzbierané mobily s OZ ProCivitate a žiakmi ZŠ
Holubyho, výsadba stromčekov za podpory poslanca MsZ, výsadba drevín pred Galériou Fontána z projektu Pobjecká,
EÚ záleží na tom, ako sa žije v meste Piešťany. Výsadba stromov v spoluprácu s poslancom Jozefom
Baranovič,
Malíkom.
Galová
Pobjecká,
Zatiaľ nerealizované pre nedostatok finančných prostriedkov.
Baranovič
Mesto realizovalo projekt v spolupráci s Regionálnym environmentálnym centrom Slovenska "Udržateľný
rozvoj miest a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav ŽP v mestách",
Pobjecká,
účasť mesta v súťaži "Hlavné mestá biodiverzity 2011".
Baranovič
Október 2007 – verejné prerokovanie zámeru výstavby kompostárne, február 2008 – verejné prerokovanie
dokumentu Generel zelene, informácie o aktivitách prostredníctvom miestnych médií, 2009 verejné
prerokovanie návrhu Generelu dopravy, pravidelné zverejňovanie informácii o zámeroch, ktoré podliehajú
Pobjecká,
zisťovaciemu konaniu podľa zákona o Posudzovaní vplyvov na ŽP.
Baranovič
Osveta separovaného zberu na MŠ a ZŠ, informácie prostredníctvom propagačných materiálov a článkov v
miestnych médiách, ekologická výchova prostredníctvom ochranárskeho združenia Zrnko v Zavretom kúte,
klik ŽP na web stránke mesta, v apríli 2009 prebiehal týždeň ekologických aktivít zameraný na ochranu
prírody a stromov pre ZŠ, n.o. ProPolis, Msk a PIC vydali publikáciu Stromy Piešťan, magnetky, propagačné Pobjecká,
materiály a poster do citylightu.
Baranovič
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B.2.1.1

Spracovať projekty pre priestorovo-funkčnú
realizáciu jednotlivých prvkov MÚSES

2007-2013

spracovanie PD pre postupnú realizáciu revitalizácie toku Dubová – 1.etapa Floreát, 2.etapa – po Lodenicu,
PD parčík pri kostole, PD uličné stromoradia, PD cintorín Bratislavská, PD sadové úpravy Námestie SNP,
PD mestský park,súťaž návrhov - krajinársko-architrktonická súťaž Mestský park Piešťany.
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B.2.1.2

Spracovať Krajinno-ekologický plán

2008-2009

Zatiaľ nerealizované pre nedostatok finančných prostriedkov.

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič

priebežne

Doposiaľ mesto nemalo a nerealizovalo rozvojové projekty s hodnotením SEA, posudzovanie strategického
dokumentu - Zmeny a doplnky ÚPN mesta č. 8/2008 -v súvislosti so zámerom výstavby relaxačnorezidenčného komplexu Lodenica,doposiaľ neukončené.V roku 2012 príprava podkladov na vypracovanie
SEA v súvislosti so Zmenami a doplnkami ÚPN mesta č. 10/2011.

Pobjecká,
Baranovič

priebežne

Pobjecká,
Spolupráca medzi Referátom územnej správy, Referátom životného prostredia, Komisiou pre ŽP, Obvodným Baranovič,
úradom ŽP.
Vitková

priebežne

Databáza subjektov pre odborné posúdenia je vedená na web stránke MŽP SR, využívaná podľa potreby, v Pobjecká,
komisiách MsZ pracujú odborníci z jednotlivých oblastí zložiek ŽP, spolupráca s OZ Kvas a OZ ProCivitate. Baranovič
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A.2.2.6

28

B.1.1.1
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B.2.2.1
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B.2.2.2

Spracovať strategické enviromentálne hodnotenie
(SEA) pre všetky rozvojové projekty dotýkajúce sa
riešeného územia
Zlepšiť koordináciu prác v oblasti manažmentu
krajiny medzi jednotlivými
pracovníkmi,odbormi,úradmi vychádzajúc z
princípu nadrezortnosti a prierezovosti tejto
problematiky
Zlepšiť spoluprácu administratívneho aparátu
zabezpečujúceho manažment krajiny s
enviromentálne zameranými subjektami z
podnikateľskej sféry, z 3. sektoru i s jednotlivými
odborníkmi
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B.2.3.1

Formulovať a následne zverejniť princípy a zásady,
stratégiu a taktiku ako aj pravidlá uplatňovania
enviromentálnej politiky v oblasti formovania
krajiny, využívania zdrojov a potenciálov

38

B.2.3.2
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B.2.4.1

34

B.2.1.3

Vytvoriť funkčný monitorovací systém o krajine
Realizovať Program starostlivosti o prírodu a
krajinu spracovaný v dokumente aktuálne platnom
MÚSES

priebežne
2008-10

2008-2009

Pobjecká,
2007 – spracovaná Environmentálna politika mesta Piešťany.
Baranovič
Referát ŽP na základe údajov poskytnutých zo SVP š.p. a TAVOSu vedie evidenciu vybraných ukazovateľov Pobjecká,
o monitoringu vôd.
Baranovič

2007-2013

Realizuje sa projekt revitalizácie toku Dubová, uličné stromoradia a interakčné prvky v meste, spracovanie
inventarizácie zelene na sídlisku Prednádražie s návrhom asanácie drevín a návrhom nových výsadieb.

2007-2010

Pobjecká,
Baranovič
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B.2.4.2
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B.2.5.1

42

B.2.5.2
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B.2.5.3

Vytvoriť zoznam dočasných stavieb a program
minimalizácie ich počtu
Zvýšiť podiel nelesnej drevinnej vegetácie (NDV) a
to najmä v poľnohospodárskej krajine
Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejné
priestranstvá a ich pravidelnú údržbu
V nezastavanej krajine ochraňovať nosné prvky jej
estetickej kvality a typického charakteru
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B.3.1.1

Propagovať a podporovať šetrenie pitnej vody a jej
náhradu úžitkovou vodou všade, kde je to možné
vhodnými technickými a legislatívnymi opatreniami
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B.3.1.2

46

B.3.1.3
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B.3.2.1

48

B.3.3.1

49

B.3.3.2

50

B.3.4.1

51

B.3.4.2

52

B.3.4.3
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B.4.1.1

54

B.4.1.2
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B.5.1.1

B.5.1.2

Dlhodobo monitorovať spotrebu pitnej vody
Demineralizácia pitnej vody už u jej dodávateľaTavos,a.s.
Zabezpečiť odstránenie existujúceho znečistenia
vodných zdrojov v lokalite Tesla a v ďalších
potencionálnych lokalitách, kde sa zistilo ich
znečistenie

Realizovať projekt revitalizácie toku v celej jeho
dĺžke
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu údržby a čistoty
toku Dubová a jeho bezprostredného okolia
Presadzovať monitorovanie zdrojov znečistenia
vody vo Váhu, vyhodnocovať a zverejňovať
opatrenia k náprave
Priebežne monitorovať znečisťovateľov vody v
jazere Sĺňava, vyhodnocovať a zverejňovať
opatrenia k náprave
Zabezpečiť trvalé monitorovanie množstva a kvality
vody v toku Dubová
Podporovať výsadbu ochranných vetrolamov
Propagovať a podporovať používanie
pôdoochranných pestovateľských technológií

Vybudovať zelené bariéry pozdĺž frekventovaných
komunikácií

Zabezpečiť dôsledné čistenie ulíc a verejných
priestranstiev pre zníženie prašnosti mechanizmami,
ručným zametaním a vyhlasovaním verejných brigád

2007-2008
priebežne
priebežne
priebežne

Problematika sledovaná v rámci stavebného úradu; v rámci CMZ bolo pristúpené k realizácii trvalých
objektov z pozície súkromných vlastníkov, v exponovaných miestach sa nahradili dočasné stavby novou
výstavbou v zmysle ÚPN CMZ.
Návrhy na výsadby zelene sú spracované v dokumente Generel zelene, Referát ŽP realizuje postupnú
dosadbu stromovej zelene v meste.
SMP p.o. zabezpečuje pravidelnú údržbu verejných priestranstiev podľa harmonogramu a na základe
podnetov z Referátu ŽP a od občanov.
Referát ŽP zabezpečuje ochranu nosných prvkov krajiny pri individuálnom posúdení konkrétnej PD.
2007 – Referát ŽP spracoval a bol vydaný materiál o vode a jej šetrnom využívaní, Mestská knižnica
každoročne organizuje pre žiakov piešťanských základných a stredných škôl podujatia ku Dňu vody, 2008 Referát majetku mesta zabezpečil postupnú výmenu vodovodných prípojok školských zariadenení v
havarijnom stave.

Pobjecká, Vitková
Pobjecká,
Baranovič
Jančina
Pobjecká,
Baranovič

priebežne

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Na základe údajov od TAVOSu Referát ŽP zverejňuje poskytnuté údaje.
Baranovič
na základe písomného vyjadrenia TAVOSu je investičná akcia finančne náročná, v súčasnosti nezabezpečujú Pobjecká,
jej realizáciu a odporúčajú riešiť demineralizáciu individuálne priamo u odberateľov.
Baranovič

2007-2013

Likvidáciu znečistenia vodných zdrojov z bývalej prevádzky Tesla zabezpečuje ON semi conductor ako
záväzok voči MH SR, pre ostatné znečistené lokality je spracovaná štúdia a znečisťovateľ podľa dostupných
údajov je neznámy.

Pobjecká,
Baranovič

priebežne

Mesto realizuje jednotlivé úseky po etapách, 2008- zrealizovaná 1.etapa – Floreát, 2. etapa pripravená PD –
úsek po Lodenicu, úprava toku SVP š.p. v roku 2009, 2010 verejné obstaranie dodávateľa chodníkov pre
peších a cyklistov, 2011 realizácia etapy po lodenicu, výsadba stromov, 2014 - realizovaná etapa medzi
okresným úradom a Mikrorajónom - peší a cyklistický chodník, výsadby stromov a kríkov, pripravená PD na
úsek Teplická- A.Hlinku.
Údržbu toku zabezpečuje SVP š.p. na základe vlastného harmonogramu alebo na základe podnetov z
Referátu ŽP alebo od občanov, v roku 2011 a 2012 zapojení do prác na čistení tokov nezamestnaní.

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič

2007-2013

Kvalitu vody vo vodnom toku sleduje SVP š.p. a na základe požiadaviek Referátu ŽP poskytuje niektoré
údaje o kvalite vody, ktoré sú zverejnené na web stránke mesta.

Pobjecká,
Baranovič

priebežne

Kvalita vody vo vodnej nádrži nie je sledovaná z pozície SVP š.p., len v toku rieky Váh, kde na základe
vyjadrenia SVP š.p. ide o identickú kvalitu vody.
Kvalitu vody vo vodnom toku Dubová na základe objednávky zabezpečuje Referát ŽP a zverejňuje ich na
web stránke mesta.

2007-2013

Výsadbu líniovej zelene v okrajových častiach mesta (priemyselný areál) realizuje Referát ŽP.

priebežne

Mesto finančne podporilo usporiadania konferencie s touto problematikou.

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič

2007-2013

V meste sú realizované pri rekonštrukcii chodníkov a ciest výsadby nových uličných stromoradí, 2007 - ul.
Vajanského, Díčova, Partizánska, 2008- Hollého, Záborského, náhradné výsadby Krajinská cesta, 2009Nitrianska, časť Teplickej ul., dosadba Kukučínova, Radlinského, Hollého, Žilinská, Pažitský cintorín, A.
Hlinku, Vodárenská, Bellušova, Záborského, Štúrova, Pod Párovcami, Štefánikova, Javorova,2010 Teplická, 2011- výsadba pri potoku Dubová, 2012 dosadba do uličných stromoradí..2013 - Výsadby v
Mestskom parku, Nálepková ul. , Kolookruh, ul. A.Dubčeka, sídl.A.Trajan, Kukučínova ul., 2014 - Výsadby
v nestskom parku, Revitalizácia toku Dubová, Meštianska ul., Komenského ul., Parkovisko na ul.Scherera,
Žilinská cesta.

Pobjecká,
Baranovič

priebežne

SMP p.o. zabezpečuje pravidelné čistenie ulíc a údržbu verejných priestranstiev podľa harmonogramu a na
základe podnetov z Referátu ŽP a od občanov, ku Dňu Zeme RŽP organizuje každoročne verejné brigády na
čistenie verejných priestranstiev (brehy Váhu, Lodenica, Kolokruh) aj v spolupráci s M. Fialom čistenie Lida
a Sĺňavy.SMP p.o. zabezpečuje pravidelné čistenie ulíc a údržbu verejných priestranstiev podľa
harmonogramu, na základe poveternostných podmienok a na základe podnetov občanov a mestskej polície.
Pre skvalitnenie čistenia bol zakúpený komunálny vysávač na drobné a ľahké nečistoty. Ruční zametači
Jančina,
zabezpečujú čistotu v strede mesta a na sídlískách.
Klimeková

priebežne
2007-2013

2007-2013

2007-2013

B.5.2.1

Vypracovať a realizovať projekt monitorovania
kvality ovzdušia v mikroregióne a zverejňovania
jeho výsledkov

2007-2013

58

B.6.1.1

Vypracovať zásady na ochranu zelene a
zabezpečovať tak dostatok kvalitnej zelene a jej
ochranu a špecifikovať lokality so zákazom výstavby

2007-2008

59

B.6.2.1

60

B.6.2.2

61

B.6.3.1

62

B.6.4.1

Vytvoriť novú Koncepciu starostlivosti o zeleň
Viesť evidenciu vhodných lokalít pre náhradnú
výsadbu zelene a zabezpečiť kontrolu realizácie
Vypracovať pasportizáciu zelene a zabezpečovať jej
priebežnú aktualizáciu
Vypracovať a realizovať projekt rekonštrukcie
uličných stromoradí

63

B.6.5.1

Rozšíriť zber psích exkrementov na verejných
priestranstvách a zabezpečiť ich likvidáciu

64
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Zatiaľ nerealizované z dôvodu nedostatku finančných zdrojov.

Pobjecká,
Baranovič

2007-2008

2007 – spracovaný Generel zelene, ktorého súčasťou sú i zásady na ochranu zelene a boli vytypované lokality
so zákazom výstavby, v roku 2011 prerokovaný materiál o nezastaveteľných plochách v MsZ.
2007 – spracovaný Generel zelene ako nová koncepcia starostlivosti o zeleň a územnoplánovací podklad pre
aktualizáciu a zmenu ÚPN mesta Piešťany.

priebežne

2007 - v Genereli spracovaný návrh na náhradnú výsadbu a nové plochy zelene.

2007-2009

2007-2013

Pasportizácia zelene je súčasťou Generelu zelene.
Návrhy na lokality s potrebou rekonštrukcie uličných stromoradí sú spracované v Genereli zelene a realizuje
sa postupne podľa finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta.
Referát ŽP spracoval a zabezpečil vydanie propagačného materiálu o chove psov, pravidelne informuje o
podmienkach pre chov psov v miestnych médiách, v meste sa nachádza 5 lokalít určených pre voľný pohyb Pobjecká,
psov, bolo osadených 68 ks zberných nádob na psie exkrementy.
Baranovič

B.6.5.2

Skvalitniť kontrolnú činnosť nad dodržiavaním VZN
o chove psov

priebežne

Mestská polícia vykonáva kontrolu nad dodržiavaním VZN a porušenie rieši upozornením, blokovými
pokutami alebo v priestupkovom konaní, pravidelné informácie sú aj v Radnica informuje, kontrolná činnosť Pobjecká,
sa každoročne vyhodnocuje v Správe o činnosti mestskej polície.
Baranovič
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B.6.6.1

Vypracovať zásady chovu ostatných zvierat a
propagovať ich dodržiavanie

2008-2009

Zatiaľ nerealizované pre chýbajúce kompetencie mesta, Referát ŽP postupuje pri posudzovaní sťažností
podľa platnej legislatívy v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave.

66

B.6.6.2

Zabezpečenie veterinárnej asanácie v meste Piešťany

2007-2013

Veterinárna asanácia sa realizuje prostredníctvom zmluvných partnerov.

2007-2013

Koncepcia separovaného zberu bola spracovaná Referátom ŽP a schválená MsZ, Zberné stredisko
zabezpečuje príjem odpadov od občanov mesta podľa VZN o odpadoch a prevádzkového poriadku, mesto
vytvorilo podmienky pre separáciu tetrapakov a bioodpadu v rodinných domoch, výsledky nakladania s
komunálnym a vyseparovaným odpadom sú pravidelne zverejňované a predkladané MsZ. nákup a distribúcia
nových nádob na bioodpad pre rodinné domy, výmena nádob a rozdelenie pre rodinné domy-papier a plasty,
na sídliskách je možné separovať 5 zložiek odpadov-plasty, papier,sklo,kovy, tetrapaky. Mesto má zberný
dvor, kde je možné ukladať elektroodpad, pneumatiky, oleje, batérie i žiarivky, odpad z údržby záhrad, jedlé
tuy a oleje. V mestských zariadeniach bol zavedený zber a zákonná likvidácia kuchynského odpadu a zberr
Pobjecká,
použitých jedlých tukov a olejov. Na sídliskách a v zbernom stredisku bol zavedený zber šatstva.
Baranovič

2007-2010

Mesto má spracovanú štúdiu a PD pre výstavbu kompostárne v lokalite záhrady Kanada, proces EIA a
verejné prerokovanie bolo ukončené, vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie, 2010 - po
zverejnení výzvy z fondov EÚ bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu,
neúspešná, r.2011 znovu podaná žiadosť s negatívnym výsledkom.

Pobjecká,
Baranovič

priebežne

Monitoring je pravidelne predložený na rokovanie MsZ, zverejnený v tlači a na web stránke mesta.

Pobjecká,
Baranovič
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B.7.1.1

Vypracovať a realizovať projekt separovania odpadu

2007-2013

68

B.7.2.1

69

B.7.3.1

Zabezpečiť vybudovanie kompostárne pre
spracovanie organicky rozložiteľného odpadu
(odpadu zo zelene a vyseparovaného bioodpadu)
Vykonávať monitoring množstva odpadov podľa
štruktúry separovaných komponentov a
neseparovaného odpadu

70

B.7.3.2

Každoročne vyhodnocovať zmluvu s organizáciou
zabezpečujúcou zber komunálneho odpadu s
dôrazom na kontrolu separovania odpadu

priebežne

71

B.7.3.3

Odstraňovať nelegálne skládky odpadov

priebežne

Referát ŽP zabezpečuje pravidelnú kontrolu nakladania s komunálnym odpadom podľa zmluvy s Marius
Pedersen, plnenie je vyhodnocované a podľa potreby je zmluva upravená dodatkami, v roku 2010 bola
ukončená zmluva so spoločnosťou Marius Pedersen, na základe verejného obstarania bola v auguste 2010
podpísaná nová zmluva s firmou Marius Pedersen.
Odstraňovanie nelegálnych skládok zabezpečuje podľa potreby Referát ŽP z vlastných kontrolných zistení, z
podnetov občanov alebo mestskej polície podľa zmluvy s firmou Marius Pedersen, tiež v spolupráci so SMP
p.o., 2012- nahlasovanie podnetov cez webovú aplikáciu.
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B.8.1.1

Vypracovať hlukovú mapu a stanoviť maximálne
prípustné limity hluku

2007-2010

Zatiaľ nerealizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič

Rozšírenie priestorov PIC bolo realizované v roku 2007 a 2008, priestor slúži i ako galéria, 2011 pripravuje sa založenie organizácie podľa nového zákona o cestovnom ruchu v spolupráci so starostami
okolitých obcí a podnikateľmi v oblasti CR,2012-vznik OOCR Rezort Piešťany, získaná dotácia z
ministerstva.
Niekoľko rokovaní prebehlo na úrovni primátora, v širšom rozsahu sú stretnutia počas OLKS, stretnutie s
podnikateľmi v oblasti CR, spolupráca a účasť subjektov na veľtrhoch v oblasti CR, 2011: v rámci OLKS,
prípravné rokovania k vytvoreniu oblastnej organizácie CR, 2012 podnikateľské subjekty súčasťou OO CR
Rezortu Piešťany, konzultácie s podnikateľmi prebiehajú pri predkladaní ich podnikateľských a investičných
zámerov v meste.
Manuál bol vydaný v mesiaci júl 2009. Bol k dispozícii na Klienstkom cestre MsÚ, na Daňovom úrade, na
Jednotnom kontaktom mieste v Obvodnom úrade. .

C.1.1.1

Vytvorenie koordinačného informačného centra pre
podnikateľov - rozvojovej agentúry (KICP-RA)

74

C.1.1.2

Organizovať pravidelné stretnutia podnikateľov a
zástupcov mesta

75

C.2.1.1

Vypracovať Vademecum podnikania v Piešťanoch
Zostaviť databázu podnikateľských aktivít

76

C.2.1.2

77

C.2.2.1

78

C.2.2.2

79

C.2.2.3

80

C.3.1.1

81

C.3.2.1

82

C.3.3.1

83

C.3.3.2

84

C.3.3.3

85

C.3.3.4

2007-2010
Databázu podnikateľských aktivít vedie Referát podnikania z údajov ohlásených podnikateľmi.
Ponuky voľných priestorov v majetku mesta sú aktuálne zverejňované v médiách, v prípade voľných
2007-2008,
Vypracovať, zverejniť a priebežne aktualizovať
priestorov v majetku mesta sa postupuje v súlade s novelou zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí, účinnou od
aktualizácia priebežne 1.7.2009 a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.
katalóg disponibilných priestorov pre podnikanie
2008-10 spracovanie ROEP – register obnovy evidencie pozemkov s cieľom ich majetkoprávneho
vysporiadania, mesto rieši majetkoprávne vysporiadanie pozemkov postupnými výzvami s následným
Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností
2007-2013
spracovaním materiálov do MsZ (nájmy, zámeny, prevody pozemkov).
Lokality sú určené v platnom ÚPN, konkrétne nové aktivity sa riešia v procese zmeny ÚPN (Lodenica,
logistický park za diaľnicou, Vážsky ostrov). Nové rozvojové plochy vo väzbe na dopravné obchvaty mesta
Vymedziť a pripravovať nové lokality pre investície
2007-2013
vyplývajúce z Generelu dopravy.
2007 – spracovaná Koncepcia cestovného ruchu mesta Piešťany, v júni 2008 bola koncepcia prerokovaná v
Vypracovať marketingovú štúdiu cestovného ruchu s
mestskej rade a následne bola mestským zastupiteľstvom schválená,vzhľadom k tomu ,že v roku 2012
cieľom zosúladiť rôznorodé záujmy aktérov v
vznikol REZORT PIEŠŤANY bude pod jeho záštitou vypracovaná nová marketingová štúdia cestovného
cestovnom ruchu a definovať potenciál rozvoja
2007-2013
ruchu s dlhodobým výhľadom.
Budujú sa nové súkromné zariadenia s takýmito službami a v starších sa rozširujú služby o
Doplnenie balneoterapeutických zariadení aj mimo
balneoterapeutické činnosti (napr. Penzión Diana, Hotel Sandor Pavillon, Patrícia, hotel Magnólia, Satelit,
kúpeľného ostrova
2007-2013
Park, Vojenský kúpeľný ústav).
2007 - rozšírenie priestorov PIC, na pešej zóne sú osadené 2 infokiosky, prebehla rekonštrukcia a rozšírenie
Ďalší rozvoj a skvalitnenie mestského informačného
priestorov PIC, ktoré sa v súčasnosti používajú aj ako výstavné priestory, termínály sú funkčné a pokračuje
strediska vrátane siete informačných terminálov pre
sa v plnení indikátorov. Balneologické múzeum osadilo informačné materiály - propagáciu expozícií múzea
návštevníkov
2007-2013
pre návštevníkov do city lightu na Námestí slobody.
Rekonštruovať a reprofilovať existujúce zariadenia a
Zrekonšruovaný hotel Thermia Palace a Irma, dokončená rekonštrukcia Balneoterapie, ukončená výstavba
doplniť nové na kúpeľnom ostrove a v mestskej
Auparku, dokončená rekonštrukcia Hotela City na pešej zóne a Hotel Park Avenue v mestskom parku,
časti kúpeľov
2007-2013
obnova fasády CVČ AHOJ z grantu MK SR.
2010 ukončenie stavby Auparku v centre a priliehajúcich komunikácií, reko komunikácie Teplická, reko
knižnice, reko budov ZŠ, reko tribúny futbal. štadiónu, PD plaveckého areálu v lokalite futb. štadiónu,
realizácia náučnej a cyklistickej trasy Kolookruh na Sĺňave, revitalizácia toku Dubové- cyklistická trasa
Zvýšenie atraktívnosti mesta rekonštrukciou
2000m a pešia trasa Floreát, revitalizácia Dubové po Lodenicu, obnova fasády CVČ AHOJ Z grantu MK SR,
existujúcich objektov na území mesta
2007-2013
obnova strechy Kolonádového mosta z grantu MK SR.
Dobudovanie a rekonštrukcia terminálu, ako i rozšírenie rolovacích dráh sa realizovalo v druhom polroku
Dobudovať areál letiska
2007-2013
2008, príprava rekonštrukcie a predĺženie pristávacích dráh.
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C.3.4.1

Rozšírenie súčasných možností jazdectva nielen o
počty koní, ale aj zázemia, na severe Piešťan

2007-2013
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C.3.4.2

Doplnenie a modernizácia areálu vodných športov

2007-2013

88

C.3.4.3

Zabezpečenie podmienok pre plavecké športy

2007-2013

89

C.3.4.4

Rozšírenie ponuky pre korčuľovanie a ľadový hokej
dostavbou dnešného zimného štadióna

2007-2013

73

2007-2013

2007-2013
2007-2008

Rekonštrukcie areálov jazdectva na Bodone, mesto odpredalo tréningový prístrešok o.z. ORLANDO, 201011 - príprava zmeny ÚPN pre vybudovanie športovorekreačného areálu v lokalite Vážskeho ostrova.
Realizácia Kolokruhu, majetok areálu vodných športov bol zverený do nájmu a starostlivosti
telovýchovným jednotám.
2008-2011 poskytnutá dotácia na prevádzku kúpaliska Eva Klubu vodného póla, 2009-2012 príprava a
spracovanie zámeru a PD plaveckého areálu v lokalite futb. Štadiónu. Dotácia pre Klub vodného póla SLK
bola poskytnutá aj v rokoch 2013-2014.
2007 – realizácia investícií zo strany ŠHK 37 podľa zmluvy s Mestom Piešťany (rekonštrukcia kotolne,
prístavba a rekonštrukcia hlavného vchodu do ZŠ,viacúčelová podlahová plocha na mimosezónne pokrytie
ihriska – IN LINE plocha), 2008 -mesto realizovalo rozvod vody, 2008-10 ŠHK realizoval výmenu
časomiery, bufet, obklady, leasing ROĽBY, elektronickú závoru, zmäkčovač vody, rekonštrukciu
kondenzačnej strany chladiaceho systému ZŠ, opravu kompenzačného rozvádzača elektrickej energie, reko
osvetlenia 2011- rekonštrukcia vstupnej časti Zimného štadióna.

Galová

Moretová,
Mezovská,
Ševečková
Mezovská,
Ševečková
Mezovská,
Ševečková
Damboráková,
Borovský

Miština, Stanková

Pobjecká, Vitková

Hlaváčová

Hlaváčová

Galová

Hlaváčová

Pobjecká
Cicutto

Bartošová
Bartošová
Pobjecká,
Duračková

Bartošová
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C.3.4.5
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C.3.4.6
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C.4.1.1

Podporovať a umožniť aj návštevníkom mesta
rybolov na vodných plochách v meste Piešťany

Modernizácia a viacúčelové využívanie futbalového
štadióna
Zaviesť a pravidelne organizovať burzu pracovných
príležitostí

2007-2013

Mesto zabezpečuje predaj rybárskych lístkov, finančná podpora rybárskych pretekov vrátane detských

Pobjecká,
Baranovič

2007-2013

2007 – výstavba umelého futbalového trávnika, realizovaná rekonštrukcia kotolne, 2008- realizované umelé
osvetlenie , 2009 - PD rekonštrukcie tribúny, 2010 realizácia reko tribúny vrátanie sedenia a ozvučenia,
realizácia studne a polievacieho vodovodu, plážového ihriska, využitie štadióna na celomestské športové hry
(organizuje CVČ), oslavy sviatku detí zdravotne postihnutých (klub Svornosť), príprava realizácie
plaveckého areálu v lokalite fut. štadióna, 2011-nájom pre PFK so záväzkom realizácie rekonštrukcie budovy. Pobjecká, Kováč
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie burzu pracovných príležitostí, mesto zverejňuje na vebe rôzne
pracovné ponuky.
Mičurová

priebežne

Rrekvalifikačné kurzy vedie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rieši nezamestnanosť v meste v spolupráci
s miestnymi podnikateľmi, mesto v roku 2010 realiovalo kurz 44 opatrovateliek v domácnosti, 2011 preškolenie opatrovateliek v domácnosti, 2012- podaný projekt Aktívne starnutie seniorov v meste Piešťany,
8 vzdelávacích kurzov pre seniorov nad 50 rokov. Výsledok známy koncom februára 2013.

priebežne

C.4.1.2

Spolupracovať pri organizovaní rekvalifikačných
kurzov pre nezamestnaných
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C.4.2.1

Využiť a podporovať pomoc starších profesionálov
mestu Piešťany

2007-2013
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C.5.1.1.

Koordinácia rekonštrukcie infraštruktúry v centre
mesta

2007-2013
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C.5.1.2

Pripraviť motivačné finančné nástroje pre
revitalizáciu centra, podporujúce investovanie v ňom

2007-2013
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D.1.1.1

Rozmiestnenie optokáblov po území mesta

2007-2013

Finančná podpora je možná len v rámci VZN o dotáciách v súlade s platnou legislatívou.
Realizácia projektov Orange Slovensko a Slovak Telekom a.s. vo vybraných častiach mesta, postupné
ukladanie chráničiek pri rekonštrukcii miestnych komunikácií.

D.1.1.2

Definovanie mediálnej a informačnej politiky
mestskej samosprávy v súlade so stratégiou rozvoja
mesta

2007-2013

Pravidelné vydávanie propagačných materiálov a publikácií o meste, systémová aktualizácia webstránky
mesta, zriadenie virtuálnej prechádzky mestom, finančná zmluvná podpora mestského televízneho vysielania
(TV Karpaty),vydávanie mestských periodík – Radnica informuje a Revue Piešťany, Kalendáre kultúrnych a
športových podujatí, pagáty Leto v Piešťanoch, spolupráca s regionálnymi a celoštátnymi médiami formou
pravidelných príspevkov - aktualít z mesta, informácie poskytované TV Karpaty a týždenníkom Piešťanský
týždeň a A.B. 2011: na základe rozhodnutia MsZ bolo ukončené prenášanie priamych prenosov zo
zasadnutia mestského zastupiteľstva prostredníctvom INFONET, v ostatných formách mediálna a informačné
politika nezmenená.
Moretová, Vlhová
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D.1.1.3

Techonologická podpora budovania elektronickej
úradovne MsÚ

2007-2013
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D.1.2.1

Multimediálne informačné systémy a rozširovanie
služieb PIC

2007-2013
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D.2.1.1

Riešenie preložky štátnej cesty 1/61

2007-2013
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D.2.2.1

Realizácia južného premostenia rieky Váh v katastri
mesta

2007-2015
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Mesto využíva pomoc dôchodcov združených v mestských kluboch pri organizovaní rôznych kultúrnych a
spoločenských podujatí, niektorí senióri sú člemni odborných komisií Mestského úradu, nezanedbateľná
pomoc pri vydávaní časopisu Revue Piešťany a propagačných materiálov (napr.staré pohľadnice).
Ukončená rekonštrukcia kanalizačnej siete, prebieha reko siete plynu, telekomunikačných káblov pod
dohľadom a koordináciou MsÚ, 2011 ukončená rekonštrukcia komunikácie Teplická, pripravená reko
Štefánikova.

Spracovanie Koncepcie mestského informačného systému (KRIS), výzva na podporu informatizácie
samosprávy bola v 9/2010 zrušená, aktualizácia Bezpečnostného projektu (IT a kamerový systém).
Rozšírenie priestorov PIC, aktualizácia a vydávanie propagačných materiálov, upgrade web stránky mesta,
výlepové plochy, citilighty a úradné tabule na zabezpečenie pravidelých informácií pre občanov a
návštevníkov mesta, spolupráca s informačnými centrami v Bratislave a Trenčíne pokračuje, hlavne v oblasti
výmeny propagačných materiálov a rôznych podujatí. V rámci podujatia Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
malo v našom meste informačný stánok Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Pracovníci PIC boli v
Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku prezentovať zaujímavé podujatia konajúce sa v meste,
napríklad Victoria Regia, OLKS a iné.
2007 - spracovaná dopravná štúdia s alternatívnymi návrhmi, problematika cesty bola predmetom riešenia aj
v rámci Generelu dopravy, v rámci aktualizácie a zmeny ÚPN mesta Piešťany bude navrhnuté riešenie
zapracované do ÚPN.
V roku 2009 a 2010 TTSK dopracoval alternatívne riešenia napojenia južného premostenia , ktoré vyplývalo
z EIA. V roku 2011 a 2012 uskutočnené rokovania spolu s TTSK na Ministerstve dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR v súvislosti s prekategorizovaním ciest a vybudovaním nového mosta vzhľadom na
naliehavosť riešenia dopravného problému premostenia Váhu.

Mičurová

Mezovská,
Moretová

Pobjecká

Duračková
Pobjecká

Vlhová

Galová,
Moretová, Vlhová

Pobjecká, Vitková

Pobjecká, Vitková
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D.2.2.2

Preložka cesty II/499 v súlade s južným
premostením Váhu

Zabezpečenie plynulého prejazdu mestom s dobrými
možnosťami parkovania vrátane parkovania na
sídliskách

103

D.2.3.1

104

D.2.4.1

105

D.2.4.2

106

D.2.4.3

107

D.2.4.4

Vypracovanie a realizácia nového systému MHD
Inovácia vozového parku používaného pre MHD a
jej optimalizovanie s dôrazom na zavedenie
enviromentálne prijateľných pohonov

108

D.2.4.5

Podpora enviromentálne vhodných druhov
hromadnej dopravy v centrálnej mestskej zóne

109

110

D.2.4.6

D.2.5.1

Rozvoj a podpora mestskej cyklistickej dopravy s
prepojením okrajových častí mesta s CMZ
Rozvoj prímestských turistických cyklotrás,
rekondičných a náučných chodníkov

Výstavba dopravného ihriska

Modernizácia letiska

2010-2013

V roku 2009 a 2010 TTSK dopracoval alternatívne riešenia preložky cesty II/499, ktoré vyplývalo z EIA. V
roku 2011 a 2012 uskutočnené rokovania spolu s TTSK na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR v súvislosti s prekategorizovaním ciest a vybudovaním nového mosta vzhľadom na naliehavosť
riešenia dopravného problému premostenia Váhu. Problematika preložky cesty je sledovaná Mestom
Piešťany aj v rámci spracovávania nového ÚPN TTSK a aktualizácie územného plánu mesta Piešťany.

2007-2013

2007 - výstavba kruhového objazdu na križovatke Krajinská a D. Tatarku (v spolupráci s TSK), dokončenie
parkovacích plôch na ul. E. Belluša, 2008- realizácia parkovacích plôch na M. Bella, A.Hlinku 39, Pentagon,
reko Hollého, Záborského, 2009-2010 reko Nitrianska s dvomi kruhovými objazdami, realizácia križovatky
Radlinského, Sasinkova,Štúrová, realizácia križovatky Vodárenská, Mojmírová, Hoštáky, 2011 realizácia
rekonštrukcie Teplickej ulice,2012- príprava rozšírenia parkovacích plôch na juhu mesta (sídl. A.Trajan,
JUH)a ich realizácia podľa aktuálneho rozpočtu v rokoch 2013, 2014.V roku 2013 -2014 rozšírenie
parkovacích miest na sídlisku A.Trajan a sídlisku Juh, rekonštrukcia MK A.Hlinku, Sasinkova, Vrbovská,
Meštianska, rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie Žilinská cesta - MK A.Hlinku.
Realizácia cyklistickej a náučnej trasy Kolokruhu na Sĺňave, v roku 2007 - III. a IV. etapa, 2008 a 2009 - I.
etapa, realizácia etapy revitalizácie toku Dubová – cyklistická a pešia trasa (Floreát), 2010 začiatok
realizácie Revitalizácia Dubová úsek po Lodenicu, dokončená 2011. pokračovanie cyklistickej trasy Dubová
- realizácia časti krajinská, D. Tatarku v roku 2014. Projektová príprava ďalšieho úseku Dubová a cyklotrasy
Krajinská- Bratislavská.
Informácie o turistických cyklotrasách, rekondičných a náučných chodníkoch poskytuje PIC prostredníctvom
informačných materiálov, webovej stránky a osobne v priestorch PIC.
Na základe projektu optimalizácie bol zrealizovaný a zmluvne zabezpečený systém MHD prostredníctvom
SAD Trnava.
V roku 2007 sa zrealizoval nákup nízkopodlažného autobusu prostredníctvom SAD Trnava (odpisy hradí
mesto v zmysle zmluvy so SAD), uzatvorená rámcovaj zmluva so SAD, 2008 a 2009 obnova celého
vozového parku pre MHD.

2008-2012

Na území mesta premáva vláčik po vymedzenej trase v centre mesta a kúpeľoch.

2007-2013

2007-2013
2007-2013
2007-2013

2007-2013

Spracovaná PD pre realizáciu dopravného ihriska v rámci športového areálu na sídlisku A. Trajan, podaná
žiadosť o grant, schválená TTSK, nerealizovaná pre pozastavenie dotácie,v roku 2012 dostala Mestská
polícia grant na realizáciu "prenosného" dopravného ihriska, na zabezpečenie výuky dopravnej výchovy pre
školy.
Dostavba a rekonštrukcia terminálu,ako i rozšírenie rolovacíh dráh sa realizovalo v 2. polroku 2008,
rekonštrukcie pristávacej dráhy je v príprave, vykonávajú sa práce bežnej údržby, pripravuje sa oprava
dennného značenia prevádzkových plôch, oprava ovládania svetlotechnických zabezpečovacích zariadení
letiska.
Ukončená realizácia rekonštrukcie železnice na rýchlosť 160 km/h so zabezpečením hlukovej izolácie od
obytných častí mesta, zrealizovaný podchod (Vrbovská cesta) a podjazd (Orviská cesta), podchod k
nástupištiam v priestoroch samotnej železnice, 2011 realizácia rekonštrukcie železničnej stanice a jej okolia.

2007-2010
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D.2.5.2

Rekonštrukcia železnice na rýchlosť 160 km/h

2007-2009
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D.3.1.1

Trvalé zabezpečovanie kvality dodávanej pitnej vody

2007-2013
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D.3.1.2

2007-2008

114
115

D.3.2.1
D.3.3.1

Rekonštrukcia stokovej siete a ČOV v meste
Návrh technických opatrení z vyhodnotenia povodní
v roku 1997
Mestský osobný prístav - možnosti riešenia

116

D.4.4.1

Vypracovanie energetickej politiky mesta

2007-2010
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D.4.2.1

Kontrolované náklady ako kritérium kvality v
hospodárení s energiami

2007-2013

2007-2013
2008-2013

Pobjecká, Vitková

Pobjecká, Vitková

Pobjecká, Vitková
Pobjecká, Vitková
Pobjecká,
Palkechová
Pobjecká,
Palkechová
Pobjecká,
Palkechová

Pobjecká, Kováč
Letisková
spoločnosť
Piešťany

Pobjecká,
Palkechová

Trvalý monitoring kvality pitnej vody sleduje TAVOS, na základe požiadaviek Referátu ŽP sú výsledky Pobjecká,
zverejňované na webovej stránke.
Baranovič
Realizácia projektu ISPA iniciovaného mestom v súlade s harmonogramom projektu TAVOs, verejná
vodovodná sieť a verejná kanalizácia vložená do majetku TAVOSu.
Pobjecká
2007 - realizácia revízie vodných diel a čistenie vodnej nádrže Sĺňava SVP š.p.
Problematikou sa zaoberalo Združenie Vážska vodná cesta, v súčasnosti je projekt zrušený.
Koncepcia rozvoja mesta v oblasti energetickej politiky bola spracovaná v roku 2006, schválená MsZ v máji
2008.
Kontrolu nákladov zabezpečuje Referát majetku mesta, postupne realizovaná rekonštrukcia kotolní, striech a
obvodových plášťov na majetku mesta s cieľom zabezpečenia efektívnejších prevádzok.,2012- zateplenie
fasády ZŠ Brezová a ZŠ Holuby zníženie energetickej náročnosti z grantu ROP, zateplenie fasády Mestskej
knižnice z grantu ROP, r. 2014- rekonštrukcia verejného osvetlenia z grantu Ministerstva hospodárstva za
učelom zníženia energií.

Stillhammer
Hlaváčová
Hlaváčová

Pobjecká, Kováč
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D.4.2.2

Rekonštrukčný program ZE včítane rekonštrukcie
TS 110/22 kV

2007-2013
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D.4.2.3

Rozširovanie stredotlakových rozvodov plynu a
rekonštrukčný program SPP

2007-2013

120

E.1.1.1.

Trvalé zlepšovanie poskytovaných služieb a
efektívnosti fungovania Mesta Piešťany

2007-2013

121

E.1.1.2

Zefektívniť využívanie objektov a pozemkov vo
vlastníctve mesta

priebežne

122

E.1.1.3

123

E.1.1.4

124

E.1.1.5

Realizácia projektu e-government
Rozširovať a aktualizovať geografický informačný
systém (GIS)
Vytvorenie strešnej organizácie zabezpečujúcej
sociálne služby na území mesta

2007-2013

125

E.1.2.1

Vypracovať
projekt
profesijného
rastu
zamestnancov mesta a zaviesť systém pravidelného
vzdelávania

2007-2013

126

E.1.2.2

Vypracovať systém podpory zamestnancov v
sociálnej,kultúrnej,športovej a spoločenskej oblasti

2007-2013

127

E.2.1.1

Stratégia rozvoja MŠ, ZUŠ, CVČ a škol.klubov

2007-2013

128

E.2.1.2

Sratégia rozvoja základných škôl

2007-2013

E.2.1.3

Modernizácia a skvalitnenie systému obslužných
činností pre základné školy a školské zariadenia
(stravovanie, upratovanie,údržba, obstarávanie
tovarov a pomôcok, atď.)

2007-2013

129

trvale
trvale

Postupná realizácia v spolupráci so ZSE podľa vopred dohodnutých podmienok.
2007 realizácia stredotlakých rozvodov plynu - Teplická, 2008 - Kollárova, Poštová, Royova, Kukučínova,
2009-Floreát,I.etapa - Krajinská, Vážska, Veterná, Lúčna, Robotnícka, časť Rybnej a Dlhej ul., II.etapaKupeckého, Južná, Panenská, Prístavná, Jarná, Okružná, Tichá, Ružová, A. Dubčeka, Krížna, Slnečná, časť
Rybne,j Malá, J.Kráľa, 2010-II.etapa - Dlhá, Robotnícka, Skalná, Kúpeľná, Ružová, Studená, Sibírska,
Konečná, Valašská, I.etapa-Jozefská, Vysoká, Hlboká, I.etapa- Chalupková, Matušková, Školská, 2011II.etapa-Kukorelliho,Vajanského, Hodžova, Sládkovičova, D.Tatarku, Rastislavova, 2012- Kukučínova, Pod
Párovcami, Kuzmányho, Winterova, sídlisko Valová, sv. Cyrila a Metoda, I. Stodolu, Stromová,
Svätoplukova, Fándlyho, ul.Šindelára, sídlisko Letná, E.Belluša. V roku 2013 - Štefánikova, Hoštáky,
Bottova, Díčova, Sasinkova, Palárikova, Radlinského, Bernolákova, Rázusova. V roku 2014-2015 Brezová,
Bratislavská, Žilinská.
Zapojenie sa do projektu benchmarkingu, zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov, zriadenie klientského
centra, vyhodnocovanie činnosti úradu za predchádzajúci rok.
Postupné majetkoprávne vysporiadavanie pozemkov v majetku mesta (oslovenie užívateľov, na základe
žiadosti spracovanie a predloženie materiálu do MsZ, spracovanie kúpnych alebo nájomných zmlúv a ich
vklad do katastra), vedenie evidencie všetkých nájomných zmlúv, sledovanie a vyhodnocovanie ich plnenia.
Voľné objekty - stavby vo vlastníctve mesta sú užívané nájomcami, ktorí sú povinní ich udržiavať a
opravovať, v niektorých prípadoch aj technicky zhodnocovať. taktiež sú voľné objekty ponúkané formou
verejnej obchodnej súťaže.
2007 – skúšobná prevádzka elektronickej úradovne, 2008-9 v rámci aktualizácie webovej stránky vytvorené
tlačivá v el. forme, 2010 spracovaná Koncepcia rozvoja informačných systémov, po zverejnení výzvy
možnosť predložiť žiadosť o grant z EÚ. V roku 2013 podaná žiadosť o dotáciu e-Mesto Piešťany, schválená
ministerstvom, v roku 2014 vypísaná verejná súťaž e-Mesto Piešťany, 10/2014 Ministerstvo financií
odstupuje od zmluvy s mestom o poskytnutí NFP.
2008 - vloženie vrstvy stavby do katastrálnej mapy, 2009 spracovaný Generel zelene v el.forme, 2010
spracovaný Generel dopravy v el.forme.
Vytvorenie organizácie zabezpečujúcej sociálne služby plánujeme až po vybudovaní Centra sociálnych
služieb rekonštrukciou objektu bývalého Lesoprojektu na ul. Pod Párovcami.
MsÚ zabezpečuje pravidelné profesné vzdelávanie zamestnancov, týždenne sa realizuje jazykové
vzdelávanie (angličtina, nemčina), v roku 2008 na základe finančnej podpory z ESF sa realizovalo
dvojmesačné školenie zamestnancov v oblasti počítačových a komunikačných zručností, v roku 2010 sa
realizoval kurz opatrovateľská služba v domácnosti pre 44 opatrovateliek v spolupráci a za finančnej pomoci
ÚPSVaR , 2011 - preškolenie opatrovateliek v domácnosti.

Realizuje sa podpora zo Sociálneho fondu.
Sledovanie nákladovosti a vyťaženosti jednotlivých MŠ, CVČ a ZUŠ, realizácia opatrení, každoročné
vyhodnocovanie činnosti riaditeľmi škôl a školských zariadení, návrhy stratégií na nasledujúce obdobie. Od
01.09.2014 boli otvorené na MŠ 8.mája 2- elokované pracovisko MŠ E.F.Scherera 2 nové triedy z dôvodu
potreby zvýšenia kapacity materských škôl.
Sledovanie nákladovosti a vyťaženosti jednotlivých ZŠ, realizácia opatrení, každoročné vyhodnocovanie
činnosti riaditeľmi škôl, návrhy stratégií na nasledujúce obdobie.
Vytvorenie interných predpisov na zabezpečenie verejného obsarávania, poradenstvo zo strany MsÚ,
kontrola v školských jedálňach, výmena kuchynských zariadení v havarijnom stave, spracovanie a
predloženie projektu na rekonštrukciu ŠJ na Brezovej ul. a Holubyho ul., 2010 rekonštrukcia kuchyne ZŠ
Brezová a Holubyho. . Rok 2011 - Zfunkčnenie internetovej učebne v CVČ Ahoj, vybudovania novej triedy v
MŠ E.F. Scherera, oprava fasády ZŠ Vajanského, REKO kotolne a výmena radiatorov MŠ 8.mája 4. V roku
2012 bola zrealizovaná výmena časti okien na MŠ Javorová, zakúpená umývačka riadu s príslušenstvom,
chladnička, mraznička na ZŠ Mojmírova, výmena podlahoviny na chodbe MŠ E.F. Scherera, výmena
rozdeľovača kúrenia MŠ Valova, výmena kuchynského robota MŠ Dubčeka.

Pobjecká, Vitková

Pobjecká, Vitková
Bartošová

Damboráková,
Paradi

Damboráková,
Vlhová
Damboráková,
Vlhová
Mezovská,
Žáčková

Duračková,
Mičurová
Bartošová,
Mičurová

Mezovská,
Podobová
Mezovská,
Podobová

Mezovská,
Podobová
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E.2.1.4

Plán rekonštrukcie, výstavby a obnovy škôl a
školských zariadení

E.2.1.5

Program kvality pedagogických pracovníkov a
zamestnancov (vyhodnotenie učiteľ/-ka roka)

2007-2013

Realizácia rekonštrukcií, opráv a údržby podľa harmonogramu schváleného v MsZ (2 mil..Sk bežných
výdavkov a 2 mil. kapitálových výdavkov), výstavba multifunkčných ihrísk na ZŠ Vajanského, Mojmírova a
Holubyho, 2008 - reko telocvične a soc. zariadení na ZŠ Vajanského, multif. ihrisko ZŠ Scherera, kanal.
pripojka ZUŠ Teplická, Štúrová, rozvody vody Holubyho, terasa ZUŠ, 2009 - rekonštrukcia ZŠ Brezováokná, fasáda , strecha,podlahy, sociálky,kuchyňa, ZŠ Mojmírová sociálky, ZŠ Scherera rozvod TÚV,kotolňa
ZUŠ,MŠ Dubčeka reko soc.zar., MŠ Detvianska reko strechy,MŠ 8.mája výmena zaskl. steny, reko
kanaliz.prípojky, ZŠ Brazová-nákup umývačky čier.riadu, MŠ Považská-plast.okná, 2010 rekonštrukcia ZŠ
Holubyho-okná, fasáda,podlahy, sociálky, kuchyňa, telocvičňa, reko kanalizácie MŠ Staničná, maľovanie ZŠ
Brezová, PD kotolňa 8. mája a Považská. REKO kotolne 8. Mája , oprava fasády ZŠ Vajanského. Rok 2011 Zfunkčnenie internetovej učebne v CVČ Ahoj, vybudovania novej triedy v MŠ E.F. Scherera, oprava fasády
ZŠ Vajanského, REKO kotolne a výmena radiatorov MŠ 8.mája 4. V roku 2012 bola zrealizovaná výmena
časti okien na MŠ Javorová, zakúpená umývačka riadu s príslušenstvom, chladnička, mraznička na ZŠ
Mojmírova, výmena podlahoviny na chodbe MŠ E.F. Scherera, výmena rozdeľovača kúrenia MŠ Valova,
výmena kuchynského robota MŠ Dubčeka.
Pobjecká, Kováč

2007-2013

Každoročná realizácia projektu Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda spojené s oceňovaním pedagógov,
zabezpečenie vzdelávania a metodického usmerňovania pedagógov, každoročné vyhodnotenie dosahovaných Mezovská,
výchovno-vzdelávacích výsledkov školy prostredníctvom projektu: Škola roka.
Podobová

132

E.2.2.1

Vytvorenie Rady vzdelávania na území mesta

2007-2010
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E.2.3.1

Podpora rozvoja vysokoškolského vzdelávania na
území mesta

2007-2013

Pravidelné
vyhodnocovanie
poskytovania
sociálnych služieb, ich možné spojenie pri
zachovaní,
respektíve
zlepšení
kvality
poskytovaných služieb

134

E.3.1.1

2007-2013

135

E.3.1.2

136

E.3.1.4

Zlepšenie informovanosti verejnosti a sociálnej
oblasti
Vyhodnotenie technického stavu objektov, v ktorých
sa poskytujú sociálne služby a vytvorenie plánu
opráv, údržby a modernizácie

137
138

E.3.2.1
E.3.2.2

Vybudovanie Domova dôchodcov a Domova
sociálnych služieb - penziónu pre dôchodcov
(kapacita cca 50 miest)
Dobudovanie objektu na Staničnej ulici

2007-2013
2007-2013
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E.3.2.3

Realizácia novej sociálnej služby : chránené dielne a
chránené bývanie

2008-2013

140

E.3.2.4

Podpora zriadenia nízkoprahového centra

2007-2013

2007-2013

2007-2013

Mestská školská rada zastrešuje riešenie otázok školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Plní funkciu
verejnej kontroly, pravidelne (niekoľko-krát ročne) posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských
zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov mesta z pohľadu školskej problematiky.
Zriadenie troch vysokých škôl na území mesta, trvalá komunikácia s vedením škôl a podpora ich rozvoja,
nájom nehnuteľnosti na ul. Rázusova pre Inštitút balneoterapie a fyzioterapie UCM v Trnave za symbolický
nájom.
Každoročné vyhodnocovanie poskytovaných sociálnych služieb - ich finančného, materiálového a
personálneho zabezpečenia, spracovaný a schválený Komunitný plán sociálnych služieb mesta Piešťany na
roky 2010 - 2020 s návrhom opatrení a konkrétnych úloh pre jednotlivé sociálne skupiny a sociálne služby a
ZSS,vyhodnotenie spracované pri príprave VZNč.5/2011. Vyhodnocovanie poskytovaných sociálnych
služieb - ich finančného, materiálového a personálneho zabezpečenia sa vykonáva každoročne pri tvorbe
rozpočtu + spracovaný a schválený Komunitný plán sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010 - 2020
s návrhom opatrení a konkrétnych úloh pre jednotlivé sociálne skupiny a sociálne služby a ZSS bol
vyhodnotený za rok 2013.
Vydanie Sociálneho sprievodcu, pravidelné informovanie prostredníctvom Radnica informuje, miestnej tlače
a web stránky mesta. V roku 2014 bol opäť vydaný Sociálny sprievodca, spolupráca s tlačovým tajomníkom
mesta na pravidelnom informovaní o aktivitách Referátu sociálnych vecí - Radnica informuje, miestna tlač a
web stránka mesta.
Zriadenie strediska očisty bezdomovcov s finančnou podporou MF SR, opravy, údržba a modernizácia sa
realizuje podľa požiadaviek vedúcich zariadení sociálnych služieb a voľných finančných prostriedkov v
rozpočte mesta.
spracovanie PD na realizáciu stavby, vydanie stavebného povolenia, príprava a podanie projektu so
žiadosťou o finančnú podporu z EÚ - Centrum sociálnych služieb (rekonštrukcia bývalého objektu ZŠ A.
Trajana), projekt neúspešný, príprava nového projektu (budova býv. Lesoprojektu na ul. Pod Párovcami) bol
spracovaný zámer, 2011 - odkúpenie nehnuteľnosti, 2012- spracovanie štúdie.
spracovanie zámeru sa predpokladá až po realizácii Centra sociálnych služieb.
Nová soc. služba "chránené dielne" je zabezpečená zo strany neziskovej organizácie R. Kopúna, zo strany
mesta tieto služby nie sú poskytované vzhľadom na nedostatok financií v rozpočte mesta a krátenie
podielových daní zo strany štátu, úloha zapracovaná do Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Piešťany, priebežne komunikujeme so subjektami združujúcimi ŤZP občanov o možnostiach podpory vzniku
uvedených sociálnych služieb, resp.ZSS - priestory,dotácie,...
Nízkoprahové centrum bolo zriadené v priestoroch ZŠ E.F. Scherera, poskytovateľom služby a
prevádzkovateľom je o.z. Pomoc ohrozenému dieťaťu, svoje aktivity realizuje pravidelne apočas celého roka
a mesto ho podporuje dotáciami.

Mezovská,
Podobová
Mezovská,
Podobová

Mezovská,
Žáčková

Mezovská,
Žáčková

Pobjecká, Kováč

Pobjecká, Kováč
Pobjecká, Kováč

Mezovská,
Žáčková
Mezovská,
Žáčková
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E.3.2.5

Transformácia
dôchodcov
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E.3.2.6

Realizácia bezbariérových úprav na území celého
mesta

2007-2013

E.3.2.7

Podpora tretieho sektora a súkromných iniciatív,
ktoré majú záujem realizovať na území mesta nové,
resp. chýbajúce formy sociálnej pomoci

2007-2013

E.3.3.1

Organizovať, resp. aktívne sa zúčastňovať a
podporovať aktivity a podujatia zvyšujúce
informovanosť verejnosti ( i subjektov v meste) o
nových aktivitách

2007-2013

E.3.3.2

Zintenzívnenie propagácie aktivít v sociálnej oblasti
a získavanie občanov mesta pre dobrovoľnícke
aktivity

2007-2013

143
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145
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E.4.1.1

148
149

E.4.2.1
E.4.2.3

penziónu

Juliana

na

domov

Organizovanie podujatí, ktoré majú charakter
kultúrnych tradícií

Realizovať nové formy, druhy, a žánre kultúry v
Piešťanoch
Podpora kultúrnej spolupráce miest PiešťanyBratislava-Trenčín

2007-2013

trvale

trvale
2007-2013

Zariadenie sa zmenilo po prijatí Zákona o sociálnych službách na Zariadenie pre seniorov, ktoré sú v
prevádzke aj v roku 2012. Stále v prevádzke - poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázannosti je najmenej IV,
alebo i fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je na poskytovanie služby odkázaná z iných vážnych
dôvodov.
2007-2012 realizácia bezbariérových úprav chodníkov na základe podnetov imobilných občanov, sledovanie
bezbariérových úprav z pozície stavebného úradu pri povoľovaní nových stavieb s prístupom verejnosti.
Eealizácia bezbariérových úprav chodníkov sa plánuje každoročne pri tvorbe rozpočtu , i na základe
podnetov imobilných občanov, sledujú sa bezbariérové úpravy z pozície stavebného úradu pri povoľovaní
nových stavieb s prístupom verejnosti.
Každoročná podpora aktivít v sociálnej a humanitnej oblasti formou dotácie mesta podľa VZN. Mesto má
vypracované aktuálne VZN o dotáciách - každoročne sa plánujú v rozpočte ( i sociálna a zdravotnícka
oblasť) finančné prostriedky na podporu aktivít v sociálnej, humanitnej a zdravotníckej oblasti a v prvom
polroku sa prideľujú na základe podaných žiadostí a projektov.
Mesto v spolupráci s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, dennými centrami, klubmi
dôchodcov a združeniami rôzne zdravotne postihnutých pripravuje, organizuje alebo spoluorganizuje rôzne
aktivity v sociálnej a zdravotnej oblasti - Dni zdravia, podpísanie memoranda, prednášky, poznávacie
zájazdy, spoločenské posedenia, Protidrogové fórum, benefičné koncerty, športové aktivity, účasť
pracovníkov referátu na členských schôdzach ,stretnutie so zástupcami minim.1x ročne, jubilanti. Podávanie
informácií o podujatiach na stránkach mesta, stretnutie so seniormi ohľadom projektu Aktívne starnutie
seniorov v meste Piešťany.
Referát sociálnych vecí zabezpečuje pravidelný kontakt s existujúcimi subjektami tretieho sektora, realizuje
spoločné aktivity na podporu získavania nových členov občianských združení a klubov, denných centier,
pomáha pri zaškoľovaní dobrovoľníkov, umožňuje prax študentov VŠ vo svojich zariadeniach sociálnych
služieb, spolupracuje s mestskými organizáciami, dáva k dispozícii priestory, informuje o činnosti.
Dobrovoľnícke práce na čístení prírodného kina a okolia Sĺňavy a Lida.
Mesto každoročne organizuje spolu s MsKS, MsK, SLK, Domom umenia a ďalšími kultúrnymi inštitúciami a
súkromnými iniciatívami kultúrne podujatia, ktoré sú zverejnené v kalendári kultúrnych podujatí, všetky
kultúrne podujatia sú propagované v miestnej tlači a na web stránke mesta, v citylightoch a na vývesných
tabuliach. Počas Victorie régie a Vianočných trhov Msk organizuje sprievodné podujatie nazvané
"remeselný jarmok", na Kúpeľnom ostrove sú organizované Remeselné dni, tradičné umelecké remeslá.
Najvýznamnejšie tradičné podujatia - Novoročný koncert, Pochovávanie basy,Koncert pre ženy, Stavanie
mája, Deň matiek, Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Organové dni, Piešťanské zlaté stuhy, Piešťanský
festival, Promenádne koncerty v hudobnom pavilóne,Hody v Piešťanoch, Victoria regia, Park foto, Young
art show, Piešťanské randezvous, Vianočné trhy.
Mesto realizovalo alebo sa podieľalo na realizácii nových foriem a žánrov kultúry – Koncert pre ženy, MFF
Cinematik, Prezentačný deň Piešťan a Bratislavy v Trenčíne, Festival vianočnej a adventnej piesne, Dni
Ustrone, Otvorenie Bowling centra, Vianočný program partnerských miest v Luhačoviciach, účasť na
Korunovačných slávnostiach v Bratislave, podujatia pre deti na ľadovej ploche, Festival Doda Šošoku,
International Jazz Piešťany, Rokové úlety, projekt MOSTY, výstava sôch v plenéri Socha a objekt, Organové
dni, Grape festival, medzinárodné podujatie Tradičné umelecké remeslá, festival Slováci Slovákom,
Astrofilm, Eurotour, nočný filmový maratón,v roku 2012 realizovalo mesto Piešťany projekt HOLOKAUST
v spolupráci s partnerskými mestami z Poľska a Českej republiky, cieľom ktorého bola propagácia židovskej
problematiky ,Zázračný oriešok - festival rozhlasových rozprávok,Tajomný Starý kláštor v Piešťanoch sprístupnenie jedinej stredovekej pamiatky v Piešťanoch, City fest, Lidožúr, Karneval na ľade.Balneologické
múzeum organizuje výstavy v rámci podujatia umenie v parku.
Spolupráca informačných centier, výmena umeleckých telies, vydanie spoločného propagačného materiálu,
Prezentačné dni, účasť informačných centier na OLKS.

Mezovská,
Žáčková

Pobjecká, Kováč,
Palkechová

Mezovská,
Žáčková

Mezovská,
Žáčková

Mezovská,
Žáčková

Mezovská,
Mráziková

Mezovská,
Mráziková
Mezovská,
Mráziková

Spoločné organizovanie kultúrnych podujatí v Luhačoviciach, Ustroni, Hajdunanási, účasť fínskeho súboru
na OLKS, 40. výročie partnerských vzťahov Piešťany – Heinola (vydanie spoločného kalendára, výstava
detských prác, návšteva zástupcov mesta Heinola, medzinárodné preteky v bowlingu) - účať študentov
gymnázia na stretnutí mládežníckej rady mesta v Ustroni, účasť študentov, hudobných a tanečných telies na
podujatiach v Luhačoviciach, Ustroni a Hajdunanási, Eilate, projekt Twin Towns Academy s partnerským
mestom Ustroň, vystúpenie tanečného súboru v partnerskom meste Eilat, mesto 2012-Hajdúnánás pozvalo
pieštanských seniorov na účast k projektu Európa pre občanov, účasť žiakov z Luhačovíc a Ustrone na
projekte Spomienky v nás Mesta Piešťany, zabezpečenie výstavy fotografií Yara Kupču pod názvom Cesty a
zastavenia a vystúpenie country kapely Neznámi v Ustroni, výstava poľského výtvarníka z partnerského Mezovská,
mesta Ustroň v PIC.
Mráziková

E.4.2.4

Podpora kultúrnej spolupráce s partnerskými
mestami
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E .5.1.1

Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckych
zariadení
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E.6.1.1

Efektívne využívanie existujúcich športových
zariadení

2007-2013
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E.6.1.2

Údržba a modernizácia športových zariadení

2007-2013
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E.6.1.3

Doplnenie chýbajúcich športových zariadení

2007-2013
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E.6.2.1

Vypracovanie systému podpory športových aktivít v
náväznosti na mestský rozpočet

2007-2013
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E.6.2.2

Zabezpečiť informovanosť o možnostiach
rekreačného a výkonnostného športu v Piešťanoch

2007-2013
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E.7.1.1

Analýza dopytu a prognóza rozvoja bývania

2008-2013

Športové podujatia sú zverejňované v kalendári športových podujatí, aktuálne v miestnej tlači a na web
stránke mesta sa pravidelne aktualizujú podujatia, oznamy a aktuálne informácie z oblasti diania v meste.,
Mezovská,
významné športové osobnosti alebo dosiahnuté úspechy v priebehu roka boli uverejňované v Revue Piešťany. Mráziková
Mezovská,
Doposiaľ nerealizované pre nedostatok finančných prostriedkov a pre dostatok voľných bytov v meste.
Kubová
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E.7.2.1

Výstavba bytov

2008-2013

Výstavba bytov sa realizuje nadstavbami, rekonštrukciou objektov, novou zástavbou rodinných a bytových
domov prostredníctvom súkromného sektora (napr. rodinné domy v lokalite Lodenica a Bodona).
Pobjecká
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E.7.3.1

Osvetová činnosť o racionálnom využívaní energií a
vody v sektore bývania

2007-2013
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E.7.3.2

Modernizácia rozvodov energií, vody a kanalizácie

2007-2013

Mesto má spracovanú Koncepciu rozvoja v oblasti energetiky, ktorej súčasťou je aj kapitola zaoberajúca sa
obnoviteľnými zdrojmi energie a racionálnym využívaním energií v sektore bývania, po schválení MsZ bola
koncepcia zverejnená na web stránke mesta, RŽP vydal propagačný materiál o racionálnom využívaní vody. Hlaváčová
V meste zrealizovaná rekonštrukcia kanalizačnej siete TAVOSom s finančnou podporou európskeho fondu
ISPA, podľa schválených harmonogramov správcov ostatných sietí sa postupne realizuje rekonštrukcia alebo
nové rozvody plynu, telekomunikačných sietí, elektrorozvodov a optokáblov.
Pobjecká
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E.8.1.1

Aktualizovať daňovú a poplatkovú politiku mesta v
súlade s platnou legislatívou SR

2007-2013

Každoročne je schvaľované MsZ nové znenie VZN o miestnych daniach a poplatkoch na základe aktuálneho Duračková,
právneho predpisu.
Barabasová

E.9.1.1

Aktívny nákup, tvorba zásoby pozemkov zo strany
mesta a obcí, ich následná ponuka na odpredaj,
prenájom, po ich zhodnotení

2009-2013

Realizuje sa majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na základe kontroly ÚHK, na základe požiadaviek
mesta alebo občanov v súlade s uzneseniami MsZ sa realizuje nákup, resp. predaj pozemkov podľa zákona o
majetku obcí (ponukové konanie, verejná obchodná súťaž).Aktívny nákup pozemkov do zásoby a ich
Damboráková,
zhodnotenie za účelom ich následného predaja alebo prenájmu sa nerealizuje.
Paradi
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2007-2013-2014

2009 a priebežne

Nemocnica A.Wintera opakovane predložila žiadosť o finančnú dotáciu z fondov EÚ na projekt
rekonštrukcie a modernizácie polikliniky s cieľom dosiahnuť energetické úspory, projekt bol neúspešný,
nemocnica postupne realizuje doplnenie moderných liečebných a diagnostických techník.
Sledovanie plnenia nájomnej zmluvy na Zimný štadión medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37, ktorý investuje
do majetku mesta, sledovanie plnenia zmluvy medzi Mestom Piešťany a STASIN, ktorý užíva tenisové
dvorce, doriešené komplexné využívanie futbalového štadióna Piešťanským futbalovým klubom formou
nájmu areálu od r.2011
Bol spracovaný návrh rekonštrukcie malých športových zariadení (ihrísk) na sídliskách s osadením nových
prvkov, realizácia je možná podľa schválených finančných zdrojov, modernizácia Zimného štadióna,
tenisového areálu na Hlbokej ul. a areálu vodných športov na Lodenici sa realizuje podľa nájomných zmlúv,
na futbalovom štadióne bol zrealizovaný umelý futbalový trávnik s finančnou spoluúčasťou SFZ, osvetlenie,
rekonštrukcia tribúny a ozvučenia.
Zrealizovala sa 1.,3. a 4. etapa kolohruhu (cyklotrasa, korčuliarska trasa a trasa pre peších okolo Sĺňavy),
časť cyklotrasy a pešej trasy pozdĺž zrevitalizovaného toku Dubová, zrealizovala sa výstavba 4
multifunkčných ihrísk na ZŠ, spracovaná PD pre stavebné povolenie na výstavbu vonkajšieho plaveckého
areálu v lokalite pri futbalovom štadióne, zrekonštruované verejné športové plochy, doplnené bask. koše,
bránky , oplotenia, povrchy. 2012-Mesto požiadalo o grant na vybudovanie lávky pre peších, cyklistov a
korčuliarov v lokalite Lodenica z Fondu mikroprojektov výsledok známy koncom feb 2013. 2014-základy
basketbalovej haly - p. Nerád.
Športové aktivity a podujatia sú podporované dotáciami z mestského rozpočtu podľa VZN, propagačnými
materiálmi a cenami z reprefondu primátora, najlepší športovci a športové kluby sú každoročne ocenení v
ankete Vyhodnotenie najlepších športovcov za uplynulý rok.

Žačková

Mezovská,
Mráziková

Pobjecká, Kováč

Pobjecká, Kováč
Mezovská,
Mráziková
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E.9.1.2
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E.10.1.1.

Monitoring voľných nehnuteľností v majetku mesta
a ich odpredaj
Pri riešení otázok územného plánovania, urbanizmu,
ale aj regionálneho rozvoja uplatňovať akčné
plánovanie

165

E.10.1.2

Zavedenie indikátorov, pomocou ktorých je možné
hodnotiť prínos realizovaných opatrení
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E.10.1.3

Organizovanie diskusných fór

E.10.1.4
E.10.1.5

Pravidelné hodnotenie napĺňania stratégie
prostredníctvom PHSR
Verejné stretnutia volených predstaviteľov mesta

168
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170

171
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2008-2013

E.11.1.1

E.11.1.2

E.11.2.1

Vybudovanie funkčného mestského mediálneho
kanála

Pokračovať v rozvíjaní projektu "Spoločne proti
kriminalite"

Podporiť organizačno-technické zabezpečenie
projektu "Spoločne proti kriminalite"

Dobudovanie kamerového systému MsP

Damboráková,
Paradi

2007-2013

Otázky zmien územných plánov sú vždy verejne prerokovávané s fyzickými a právnickými osobami a
dotknutými orgánmi a organizáciami.
Indikátory boli definované v programovom rozpočte mesta ako merateľné ukazovatele, vyhodnocujú sa
každoročne v rozpočte a porovnávajú sa s ukazovateľmi stanovenými v projekte benchmarking mestských
úradov, v ktorom je mesto zapojené.

2007-2013

Referát sociálnych vecí v spolupráci s o.z. Pomoc ohrozenému dieťaťu organizuje diskusné fóra k
problematike drogovo závislých a vydáva zborník Protidrogové fórum na základe prepisu vyhotovenej
nahrávky, diskusné fóra boli raelizované v spolupráci s TV Karpaty, všetky strategické a územnoplánovacie
dokumenty sú predkladané na verejné prerokovania. Témy diskusií v TV Karpaty boli venované predškolskej
výchove a bezpečnosti v meste a užívanie alkoholu na verejných priestranstvách.
Moretová

2007-2013

Pobjecká, Vitková

Hlaváčová

2007-2013

Plnenie PHSR sa vyhodnocuje v ročných intervaloch, na základe získaných informácií z vecne príslušných
referátov a organizácií mesta, po prerokovaní v MsZ sú vyhodnotenia zverejnené na webe mesta,v roku 2012
sa začalo so zbieraním štatistických údajov a podkladov k príprave nového PHSR s výhľadom do roku 2020. Hlaváčová
Cicutto, Miština
Stretnutie poslancov s občanmi vo volebnom obvode Staré Piešťany, verejné prerokovania strategických a
koncepčných materiálov, stretnutia počas MsZ, mestskí poslanci majú k dispozícii priestory na MsÚ za
účelom stretávania s obyvateľmi, mestskí poslanci si samostatne organizujú stretnutia s občanmi, na web
stránke mesta sú k dispozícii ich kontaktné údaje, zriadenie Kancelárie pre poslancov.
Mesto formou zmluvného vzťahu s TV Karpaty finančne podporuje regionálne televízne vysielanie
(spravodajské celky, reportáže, diskusné fóra, oznamy úradu, záznamy z rokovaní MsZ), financuje tiež
prenos video signálu zo zasadnutí MsZ a významných kultúrnych akcií, informácie o dianí v meste sú
poskytované aj na webe Piešťanského týždňa. Rok 2011: spolupráca so spoločnosťou INFONET.TV
ukončená na základe rozhodnutia MsZ.
Moretová

2007-2013

V rámci projektu "Prevenciou proti represii" boli preškolené všetky ZŠ a MŠ, vytypované deti spolupracujú
ako peer aktivisti, boli vykonané branno-športové dni pre tri ZŠ, každoročne je organizovaný Deň mestskej
polície a bezpečnostných zložiek, bola vytvorená internetová stránka mestskej polície, kde sa prezentuje
práca MsP na poli prevencie kriminality, spolupráca s autoškolami na území mesta pri výučbe dopravnej
výchovy na 4 ZŠ. V roku 2012 sme cez projekty získali dotáciu od MV SR na nákup prenosného dopravného
ihriska s ktorým chceme výučbu na jednotlivých školách obohatiť i o praktické ukážky.V roku 2013 sme cez
grand MV získali finančné prostriedky na zabezpečenie krúžkovej činnosti, ktoré zastrešujeme v tomto roku
to boli krúžoky sebeobrany, bikrosu, zumby a strelecký. V roku 2014 sme opätovne žiadali finančné
prostriedky od MV SR ale tieto sme dostali až v decembri z toho dôvodu sa bude z týchto prostriedkov
krúžková činnosť financovať až v nasledujúcom roku. Pokračovali sme v krúžkovej činnosti z vlastných
prostriedkov a rozšírili sme prednáškovú činnosť a aj praktické ukážky o dopravnú výchovu.
Mihálik

2007-2013

Zakúpené špeciálne okuliare, ktoré simulujú alkoholický a drogový stav, založený krúžok sebaobrany,
bikrosu a strelecký krúžok, zakúpené prenosné dopravné ihrisko, založený krúžok zumby pre dievčatá. V
roku 2014 sme dostali do daru od Rotary Club Piešťany detské dopravné ihrisko, ktoré sme vužili na
zvyšovanie zdatností v doprave v predškolských a školských zariadeniach.

Mihálik

2007-2013

Na území mesta sa nachádza 13 kamier, 2008 - zakúpená nová otočná kamera a umiestnená na priečelí ulíc
Kukučínova a Poštová (oproti pošte), 2009 - kamera na sídlisku A.Trajan, 2010- osadenie kamery pri
Zbernom strediskuv roku 2012 sme pre nedostatok finančných prostriedkov dobudovávali len trasy pre
položenie optického kábla v budúcnosti. Chráničky boli uložené na Teplickej ulici a na Radlinského ulici od
Teplickej po Sasinkovu ulicu. V roku 2013 bol dobudovaný ďalší bod kontroly kamerového systému pri
mestskom úrade a v rámci tejto realizácie sa zabezpečil kamerami aj mestský úrad. Boli položené chráničky
na uliciach Bernolákova a Nálepkova od hotela Eden po kruhový objazd na Nitrianskej ulici. V roku 2014
prijatím nového zákona o ochrane osobných údajov prevzala mestská polícia všetky kamery, ktoré boli
vybudované mestsom a mestskými organizáciami. Dnes je na skedovacom stredisku monitorovaných 25
kamier. Bola položená chránička optických káblov na Kukučínovu ulicu.

Mihálik

2007-2013
2007-2013

občanmi

E.10.2.1

Odpredaj majetku mesta sa realizuje na základe individuálnych žiadostí alebo rozhodnutí MsZ, a to
spôsobom podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., schválením v MsZ a v súlade s regulatívami
ÚPN mesta.
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E.11.2.2

Okrskový systém hliadok MsP
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F.1.1.1

Vytvorenie stálej pracovnej skupiny imidž (PSI)

2007 a priebežne

Doplnil sa stav policajtov tak aby bolo možné bezproblémovo stavať pešie hliadky a cyklohliadky, policajti
pravidelne prechádzajú školením k profesionálnemu správaniu a asertivite a školením v komunikácii a
zvládnutiu stresových situácií, realizujú psychologické testy, fyzickú a strelnecká prípravu, priebežne sa
dovybavuje výzbroj a výstroj policajtov, vrátane cyklohliadok.
Úlohy súvisiace s imidžom mesta vykonávajú: Kancelária primátora, referát stratégie, PIC a kultúrne
inštitúcie mesta, OOCR Rezort Piešťany.
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F.1.1.2

Každoročné vymedzenie finančných zdrojov v
rozpočte pre realizáciu projektu imidž mesta

2007 a priebežne

Finančné prostriedky sú zahrnuté v položke stratégia, využívajú sa na propagáciu mesta doma a v zahraničí
(rôznymi formami). 2011: finančné zdroje boli vymedzené v Programe 3 - Propagácia mesta a CR.

Moretová,
Hlaváčová

2007 a priebežne

Prostredníctvom podpory alebo vlastných aktivít v rôznych oblastiach - kultúra, spoločenské udalosti, šport,
kongresy, významné zahraničné návštevy, propagácia prostredníctvom projektu Thermae Europae, šírením
printových a elektronických médií a pod., jednotlivé kroky vychádzali z programu a podľa schváleného
rozpočtu , aktívna účasť na veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave, Prahe a Londýne.

Moretová,Hlaváč
ováá

2007 a priebežne

Vydávanie Revue Piešťany, Radnica informuje, web stránka mesta, ocenenia primátora, jazykový kurz pre
pracovníkov MsÚ, Pamätná medaila mesta, reprezentačný kalendár, propagačné materiály, propagácia mesta
na významných národných a medzinárodných podujatiach napr.Korunovačné slávnosti,veľtrhy, prezentácia
pre zahraničných hostí - napr. GT OECD, návšteva generálneho tajomníka OSN, v septembri 2008 mesto
participovalo na organizácii zasadnutia prezidentov V4, 2010 - svetové stretnutie esperantistov, príprava
majstrovstiev sveta TP v šachu 2011, zahraničné návštevy a spoločné podujatia partnerských miest. 2011 pokračovanie tradičnými aktivitami (festivaly, propagácia, účasť na veľtrhoch, spolupráca s partnerskými
mestami, propagačné materiály a tlačoviny mesta), novinkami (Stretnutie Winterovcov, otvorenie cyklotrasy,
prezentácia mesta na svetovom veľtrhu CR v Londýne,prezentácia mesta na letnej olympiáde v roku 2012 v
Londýne). Najväčší prínos na rozvoji imidžu mesta mali tieto aktivity: Revue Piešťany (viaceré ocenenia v
Moretová,
celoštátnych súťažiach), Stretnutie rodiny Winterovcov, Európske umelecké remeslá, OLKS, Victoria Regia. Hlaváčová
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F.1.2.1

F.1.2.2

Realizácia základných krokov k systémovému
budovaniu imidžu

Realizácia systémového budovania imidžu

2007-2013

Mihálik
Moretová,
Hlaváčová

